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I. Wstęp 

Wymóg stworzenia raportu o stanie gminy nałożyła na samorządy Ustawa z dnia 11 stycznia 

2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 

funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Zgodnie z art. 28 aa ustawy o 

samorządzie gminnym dodanym przez wymienioną wyżej ustawę, raport co roku przygotowuje 

organ wykonawczy i przedstawia Radzie Gminy do 31 maja. Zgodnie z Ustawą raport obejmuje 

podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, 

programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.  Rada może określić w drodze 

uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu. W Gminie Gierałtowice taka uchwała nie została 

podjęta. Z raportem jest związana nowa procedura wprowadzona do samorządów – wotum zaufania 

– poprzedzona debatą w której na zasadach określonych ustawą mogą brać udział mieszkańcy. 

 Na podstawie Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie 

działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 [Dz.U. 2020 poz. 

875] art. 36 pkt. 35, został przedłużony termin złożenia raportu o 60 dni (Art. 15zzzzzz. Termin 

przedstawienia raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego określony w art. 28aa ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 30a ust. 1 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) 

i art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 

512, 1571 i 1815), przypadający w 2020 r., przedłuża się o 60 dni.”). 

Raport został sporządzony wg schematu proponowanego przez Związek Miast Polskich. 
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II. Informacje ogólne 

A. Ogólna charakterystyka gminy/gminy (w tym demografia) 

Gierałtowice są gminą wiejską wchodzącą w skład powiatu ziemskiego gliwickiego. Powierzchnia 

gminy podawana przez GUS wynosi 3806 ha, a obliczona na podstawie ewidencji gruntów – 3815 

ha (wg stanu na dzień 22.01.2020 r.) 

Gierałtowice graniczą z siedmioma gminami, w tym z miastami na prawach powiatu: Gliwicami, 

Zabrzem i Rudą Śląską, z miastami Knurowem, Mikołowem (siedzibą powiatu ziemskiego), z gminą 

Ornontowice (należącą do powiatu mikołowskiego) oraz z obszarem miejskim gminy Czerwionka-

Leszczyny, wchodzącej w skład powiatu rybnickiego. 

Gminę Gierałtowice tworzą obecnie cztery jednostki osadnicze - sołectwa, w rozumieniu art. 2 pkt. 1 

ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych. 

Są to: Gierałtowice (z przysiółkiem Beksza), Chudów, Paniówki, Przyszowice. W roku 1995 

nastąpiło odłączenie się sołectwa Bujaków, które zostało przyłączone do miasta Mikołów. Uprzednio 

w 1991 r. od gminy Gierałtowice odłączyło się sołectwo Ornontowice. W obecnym kształcie gmina 

funkcjonuje od 1 stycznia 2002r., kiedy do gminy Gierałtowice włączono część obszaru obrębu 

ewidencyjnego Szczygłowice z Knurowa (o powierzchni 27 ha).  

Źródło: Dane ze studium uwarunkowań 

Struktura ludności wg wieku i płci 

Struktura wieku ludności gminy Gierałtowice odbiega od obrazu struktury wieku województwa 

śląskiego. Znacznie słabiej zarysowane są charakterystyczne dla województwa wyże i niże 

demograficzne (czyli sekwencje kolejnych roczników wyróżniające się na przemian wyższą i niższą 

liczebnością), obejmujące w strukturze demograficznej województwa osoby w wieku 25-39 lat i 50-

64 lata (roczniki wyżowe) oraz 10-19 lat i 40-49 lat (roczniki niżowe). Różnice w liczebności 

ludności w wieku 0 - 9 lat w stosunku do liczebności pokolenia rodziców, które w całym 

województwie wynoszą 40-50%, w Gierałtowicach zamykają się w przedziale 20-30%. 

Napływ migracyjny jest zjawiskiem podwójnie korzystnym dla gminy: nie tylko przyczynia się do 

wzrostu liczby mieszkańców, ale również do odmłodzenia struktury demograficznej ludności gminy. 

W rezultacie wejścia na rynek pracy osób z wyżu demograficznego lat 80-tych XX w. oraz napływu 

ludności, wśród której zdecydowanie przeważają osoby poniżej 50 roku życia, w latach 2005-2015 w 

strukturze wieku ludności gminy Gierałtowice wg tzw. ekonomicznych grup wieku systematycznie 

wzrastała liczba osób w wieku produkcyjnym, zaś w okresie 2010 - 2019 wyraźnie wzrosła również 

liczba osób w wieku przedprodukcyjnym. W 2018 roku najliczniejszą grupą wiekową kobiet 
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mężczyzn jest przedział wiekowy 40-44 lat, natomiast od przedziału wiekowego 55-59 wyraźną 

przewagę liczbową zyskują kobiety. 

Małżeństwa zawarte (Wymiary: Ogółem)   55 

migracje wewnętrzne na pobyt stały - 

napływ osoba 206 

migracje wewnętrzne na pobyt stały - 

odpływ osoba 83 

migracje zagraniczne na pobyt stały - 

emigracja osoba 10 

saldo migracji wewnętrznych osoba 123 

saldo migracji zagranicznych osoba -3 

Gęstość zaludnienia oraz wskaźniki 

(Wymiary: Wskaźniki) 

ludność na 1 

km2 osoba 320 

Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: 

Wiek; Płeć) ogółem ogółem osoba 12 183 

Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: 

Wiek; Płeć) ogółem 

mężczyźn

i osoba 5 895 

Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: 

Wiek; Płeć) ogółem kobiety osoba 6 288 

Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: 

Wiek; Płeć) 0-4 ogółem osoba 647 

Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: 

Wiek; Płeć) 0-4 

mężczyźn

i osoba 361 

Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: 

Wiek; Płeć) 0-4 kobiety osoba 286 

Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: 

Wiek; Płeć) 5-9 ogółem osoba 763 

Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: 

Wiek; Płeć) 5-9 

mężczyźn

i osoba 385 

Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: 

Wiek; Płeć) 5-9 kobiety osoba 378 
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Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: 

Wiek; Płeć) 10-14 ogółem osoba 718 

Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: 

Wiek; Płeć) 10-14 

mężczyźn

i osoba 343 

Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: 

Wiek; Płeć) 10-14 kobiety osoba 375 

Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: 

Wiek; Płeć) 15-19 ogółem osoba 566 

Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: 

Wiek; Płeć) 15-19 

mężczyźn

i osoba 298 

Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: 

Wiek; Płeć) 15-19 kobiety osoba 268 

Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: 

Wiek; Płeć) 20-24 ogółem osoba 585 

Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: 

Wiek; Płeć) 20-24 

mężczyźn

i osoba 295 

Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: 

Wiek; Płeć) 20-24 kobiety osoba 290 

Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: 

Wiek; Płeć) 25-29 ogółem osoba 700 

Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: 

Wiek; Płeć) 25-29 

mężczyźn

i osoba 349 

Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: 

Wiek; Płeć) 25-29 kobiety osoba 351 

Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: 

Wiek; Płeć) 30-34 ogółem osoba 889 

Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: 

Wiek; Płeć) 30-34 

mężczyźn

i osoba 445 

Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: 

Wiek; Płeć) 30-34 kobiety osoba 444 

Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: 35-39 ogółem osoba 1 008 
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Wiek; Płeć) 

Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: 

Wiek; Płeć) 35-39 

mężczyźn

i osoba 478 

Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: 

Wiek; Płeć) 35-39 kobiety osoba 530 

Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: 

Wiek; Płeć) 40-44 ogółem osoba 1 039 

Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: 

Wiek; Płeć) 40-44 

mężczyźn

i osoba 510 

Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: 

Wiek; Płeć) 40-44 kobiety osoba 529 

Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: 

Wiek; Płeć) 45-49 ogółem osoba 881 

Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: 

Wiek; Płeć) 45-49 

mężczyźn

i osoba 465 

Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: 

Wiek; Płeć) 45-49 kobiety osoba 416 

Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: 

Wiek; Płeć) 50-54 ogółem osoba 786 

Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: 

Wiek; Płeć) 50-54 

mężczyźn

i osoba 390 

Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: 

Wiek; Płeć) 50-54 kobiety osoba 396 

Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: 

Wiek; Płeć) 55-59 ogółem osoba 747 

Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: 

Wiek; Płeć) 55-59 

mężczyźn

i osoba 376 

Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: 

Wiek; Płeć) 55-59 kobiety osoba 371 

Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: 

Wiek; Płeć) 60-64 ogółem osoba 757 
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Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: 

Wiek; Płeć) 60-64 

mężczyźn

i osoba 353 

Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: 

Wiek; Płeć) 60-64 kobiety osoba 404 

Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: 

Wiek; Płeć) 65-69 ogółem osoba 690 

Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: 

Wiek; Płeć) 65-69 

mężczyźn

i osoba 310 

Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: 

Wiek; Płeć) 65-69 kobiety osoba 380 

Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: 

Wiek; Płeć) 

70 i 

więcej ogółem osoba 1 407 

Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: 

Wiek; Płeć) 

70 i 

więcej 

mężczyźn

i osoba 537 

Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: 

Wiek; Płeć) 

70 i 

więcej kobiety osoba 870 

Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: 

Wiek; Płeć) 70-74 ogółem osoba 475 

Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: 

Wiek; Płeć) 70-74 

mężczyźn

i osoba 219 

Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: 

Wiek; Płeć) 70-74 kobiety osoba 256 

Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: 

Wiek; Płeć) 75-79 ogółem osoba 452 

Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: 

Wiek; Płeć) 75-79 

mężczyźn

i osoba 178 

Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: 

Wiek; Płeć) 75-79 kobiety osoba 274 

Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: 

Wiek; Płeć) 80-84 ogółem osoba 256 

Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: 80-84 mężczyźn osoba 83 
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Wiek; Płeć) i 

Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: 

Wiek; Płeć) 80-84 kobiety osoba 173 

Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: 

Wiek; Płeć) 

85 i 

więcej ogółem osoba 224 

Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: 

Wiek; Płeć) 

85 i 

więcej 

mężczyźn

i osoba 57 

Ludność wg grup wieku i płci (Wymiary: 

Wiek; Płeć) 

85 i 

więcej kobiety osoba 167 

Ruch naturalny ludności (dane 

półroczne) (Wymiary: Okresy; Ruch 

naturalny; Ruch naturalny) rok 

urodzenia 

żywe ogółem 123 

Ruch naturalny ludności (dane 

półroczne) (Wymiary: Okresy; Ruch 

naturalny; Ruch naturalny) rok 

urodzenia 

żywe 

na 1000 

ludnośc

i 

10,1

7 

Ruch naturalny ludności (dane 

półroczne) (Wymiary: Okresy; Ruch 

naturalny; Ruch naturalny) rok zgony ogółem 109 

Ruch naturalny ludności (dane 

półroczne) (Wymiary: Okresy; Ruch 

naturalny; Ruch naturalny) rok zgony 

na 1000 

ludnośc

i 9,01 

Ruch naturalny ludności (dane 

półroczne) (Wymiary: Okresy; Ruch 

naturalny; Ruch naturalny) rok 

przyrost 

naturalny ogółem 14 

Ruch naturalny ludności (dane 

półroczne) (Wymiary: Okresy; Ruch 

naturalny; Ruch naturalny) rok 

przyrost 

naturalny 

na 1000 

ludnośc

i 1,16 

Ruch naturalny wg płci (Wymiary: 

Ruch naturalny; Płeć) Urodzenia żywe ogółem 123 

Ruch naturalny wg płci (Wymiary: 

Ruch naturalny; Płeć) Urodzenia żywe mężczyźni 59 

Ruch naturalny wg płci (Wymiary: Urodzenia żywe kobiety 64 
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Ruch naturalny; Płeć) 

Ruch naturalny wg płci (Wymiary: 

Ruch naturalny; Płeć) Zgony ogółem ogółem 109 

Ruch naturalny wg płci (Wymiary: 

Ruch naturalny; Płeć) Zgony ogółem mężczyźni 51 

Ruch naturalny wg płci (Wymiary: 

Ruch naturalny; Płeć) Zgony ogółem kobiety 58 

Urodzenia żywe, zgony i przyrost 

naturalny na 1000 ludności (Wymiary: 

Urodzenia żywe i zgony) 

urodzenia żywe na 1000 

ludności 10,17 

Urodzenia żywe, zgony i przyrost 

naturalny na 1000 ludności (Wymiary: 

Urodzenia żywe i zgony) zgony na 1000 ludności 9,01 

Zgony wg przyczyn - wskaźniki 

(Wymiary: Przyczyny zgonów) 

zgony ogółem na 100 

tys. osób - 901,1 

Ambulatoryjna opieka zdrowotna - 

porady lekarskie (Wymiary: Rodzaje 

porad; Gestor) porady lekarskie ogółem - 62 282 

Podmioty ambulatoryjne (stan w dniu 

31 XII) (Wymiary: Rodzaje placówek) przychodnie ogółem ob. 6 

Podmioty ambulatoryjne (stan w dniu 

31 XII) (Wymiary: Rodzaje placówek) 

przychodnie na 10 tys. 

ludności ob. 5 

Podstawowa opieka zdrowotna - porady 

(Wymiary: Rodzaje porad; Gestor) porady ogółem - 62 282 

Apteki ogólnodostępne (Wymiary: 

Apteki) apteki ob. 5 

Apteki ogólnodostępne (Wymiary: 

Apteki) mgr farmacji 10 

Apteki ogólnodostępne - wskaźniki 

(Wymiary: Wskaźniki) 

ludność na aptekę 

ogólnodostępną 2 437 

Udział ludności wg ekonomicznych 

grup wieku w % ludności ogółem 

w wieku 

przedprodukcyjnym % 

20,

2 
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(Wymiary: Wiek) 

Udział ludności wg ekonomicznych 

grup wieku w % ludności ogółem 

(Wymiary: Wiek) w wieku produkcyjnym % 

59,

3 

Udział ludności wg ekonomicznych 

grup wieku w % ludności ogółem 

(Wymiary: Wiek) 

w wieku 

poprodukcyjnym % 

20,

5 

Wskaźniki obciążenia demograficznego 

(Wymiary: Wskaźniki) 

ludność w wieku 

nieprodukcyjnym na 100 

osób w wieku 

produkcyjnym 68,7 

Wskaźniki obciążenia demograficznego 

(Wymiary: Wskaźniki) osoba 101,6 

Wskaźniki obciążenia demograficznego 

(Wymiary: Wskaźniki) 

ludność w wieku 

poprodukcyjnym na 100 

osób w wieku 

produkcyjnym 34,6 

Wskaźniki obciążenia demograficznego 

(Wymiary: Wskaźniki) 

współczynnik obciążenia 

demograficznego 

osobami starszymi 26,4 

Wskaźniki obciążenia demograficznego 

(Wymiary: Wskaźniki) 

odsetek osób w wieku 65 

lat i więcej w populacji 

ogółem 17,2 

Źródło: GUS; TER3946_XTAB_20200614103138 (1) 

Ruch migracyjny. 

Gmina Gierałtowice wyróżnia się na tle powiatu gliwickiego i województwa śląskiego 

dodatnim saldem migracji, utrzymującym się nieprzerwanie od 1996 r.  W latach 1996 - 2018, w 

których powiat gliwicki utracił łącznie 5,2 tys. mieszkańców, gmina Gierałtowice zyskała ich 1,38 

tys. (korzystniejszy bilans migracji zanotowały tylko Pilchowice - 1,46 tys.). Województwo śląskie 

w tym okresie miało ujemny bilans migracji. Saldo migracji zaczęło wyraźnie rosnąć od roku 2005, 

wtedy też zarysował się wyraźnie spadek ujemnego bilansu migracji z zagranicą. W latach 2010 - 

2018 przeliczeniu na 1000 mieszkańców gmina zyskiwała corocznie 10-22 nowych mieszkańców. 

Migracje są głównym czynnikiem rozwoju demograficznego gminy Gierałtowice, przyczyniają się 
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również do urbanizacji społecznej gminy (czyli wzrostu udziału ludności pochodzącej z miast w 

ogólnej licznie mieszkańców). W okresie 2002 - 2018 w gminie osiedliło się 2052 przybyszów z 

obszarów innych gmin, a po odliczeniu osób, które wyprowadziły się do miast bilans wymiany 

wędrówkowej zamknął się liczbą 1166 osób. 

Źródło: GUS, Statystyczne Vademecum Samorządowca za 2018 rok (nie ma nowszych danych) 
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Źródła: Usc Gierałtowice 

Należy zwrócić uwagę na różnice w danych statystycznych GUS oraz danych z USC co liczby 

łącznej mieszkańców. Wg GUS Gmina Gierałtowice  ma 12051 mieszkańców, natomiast wg USC – 

11894 mieszkańców, co wynika z innej metodyki obliczeń osób czasowo zameldowanych. 

Prognoza demograficzna (na podstawie analiz ekonomicznych, środowiskowych i społecznych 

dotyczących potrzeb i możliwości rozwoju gminy wraz z prognozą demograficzną oraz bilansem 

terenów  przeznaczonych pod zabudowę, rok 2019) 

W perspektywie roku 2045 (czyli w 30-letnim horyzoncie czasowym, który jest 

maksymalnym dopuszczonym przez ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

horyzontem prognozowanych do celów planowania przestrzennego) liczba mieszkańców Gierałtowic 

zwiększy się z obecnej - w analizie przyjęto rok 2019 (około 12,0 tys) do 12,6-13,4 tys. 

Nastąpią również istotne zmiany w strukturze wieku ludności gminy rzutujące na potrzeby w 

zakresie usług społecznych: 

- wzrost liczby dzieci szkolnych- z około 800 do 1000-1050 osób w roku 2025, 

- wzrost liczby młodzieży w wieku szkoły średniej, który osiągnie szczytowy poziom około roku 

2030, wyższy o około 200 osób, 

- ponad dwukrotny wzrost liczby osób w wieku 65 i więcej 
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Źródło https://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/statystyczne-vademecum-samorzadowca/ [GUS] 

https://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/statystyczne-vademecum-samorzadowca/


17 

Raport o stanie Gminy Gierałtowice w 2019 r. 

 

Źródło https://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/statystyczne-vademecum-samorzadowca/ [GUS] 

 

Źródło https://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/statystyczne-vademecum-samorzadowca/ [GUS] 

 Według Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terenie gminy 

funkcjonowało 949 (w 2018 r. -  1040) podmiotów gospodarczych, najwięcej Sekcja G – Handel 

hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle. – 273, Sekcja F – 

https://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/statystyczne-vademecum-samorzadowca/
https://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/statystyczne-vademecum-samorzadowca/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_G_–_Handel_hurtowy_i_detaliczny;_naprawa_pojazdów_samochodowych,_włączając_motocykle
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_G_–_Handel_hurtowy_i_detaliczny;_naprawa_pojazdów_samochodowych,_włączając_motocykle
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_F_–_Budownictwo
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Budownictwo – 115 oraz Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 109. Poza 

nimi funkcjonowały również podmioty gospodarcze wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (55). 

 Zadania gminy w 2019 r. były realizowane przez 16 jednostek organizacyjnych, dwie spółki 

gminne)Wodnik sp. z o.o. oraz PGK sp. z o.o) oraz zlecane w drodze umów innym podmiotom. 

Wśród jednostek organizacyjnych najwięcej było jednostek oświatowych ( 4 zespoły szkół, w tym 3 

gimnazja (do 31 sierpnia 2019 r.), 4 szkoły podstawowe i 4 przedszkola), poza tym funkcjonowały 2 

instytucje kultury i po jednej działających w zakresie sportu i turystyki, pomocy społecznej oraz 

Urząd Gminy. 

III. Informacje finansowe 

A. Stan finansów gminy/gminy 

INFORMACJE FINANSOWE 

Wyszczególnienie 
2019 

Wykonanie [zł] % 

I. BUDŻET     

  

Dochody ogółem 73 822 764,52   

Dochody własne 41 462 433,73   

Udział dochodów własnych w 

dochodach ogółem 
  56,16 

Wydatki ogółem 70 314 054,27   

Wydatki majątkowe 7 827 537,65   

Udział wydatków majątkowych  

w wydatkach ogółem 
  11,13 

Zadłużenie ogółem 519 636,40   

Wolne środki po odliczeniu obsługi 

zadłużenia 
0,00   

A. Wykonanie budżetu gminy     

  

Dochody ogółem, w tym: 73 822 764,52   

 - dynamika PIT 16 993 192,00 13,73 

 - dynamika PN 12 258 779,86 4,33 

Wydatki ogółem 70 314 054,27   

Wynik (nadwyżka/deficyt) 

operacyjny 
8 592 072,76   

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_M_–_Działalność_profesjonalna,_naukowa_i_techniczna
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Dotacje rozwojowe pozyskane 

spoza budżetu gminy w tym: 
1 598 182,17   

 - środki z funduszy celowych  1 429 001,00   

 - środki pochodzące z UE 169 181,17   

Dochody z majątku gminy 1 289 836,12   

B. 
Wykonanie wydatków 

inwestycyjnych/majątkowych 
    

  

Wysokość wydatków majątkowych 

w stosunku do planu 
  92,53 

Podstawowe inwestycje:     

Budowa chodnika w ciągu drogi 

powiatowej Nr 2909S  

ul. Zabrska w Paniówkach - etap I 

255 860,00   

Przebudowa ul. Granicznej w 

Przyszowicach 
1 499 540,91   

Budowa placu zabaw w 

Gierałtowicach 
300 815,00   

Budowa placu zabaw w 

Paniówkach 
115 172,30   

Program ograniczenia niskiej 

emisji na terenie Gminy 

Gierałtowice 

719 636,40   
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Wyszczególnienie 

2019 2020 2021 2022 

Wykonanie % Prognoza  % 
Progno

za  
% Prognoza  % 

II

. 

WIELOLETNIA 

PROGNOZA 

FINANSOWA 

                

  

Harmonogram spłat i 

obsługi zadłużenia 
4 921,16   90 726,00   

141 

316,00 
  137 397,00   

Nadwyżka operacyjna 8 592 072,76   4 447 508,32   
5 228 

481,73 
  6 058 786,27   

Limit zadłużenia 

(wskaźnik spłaty 

zobowiązań)  

 

1,88 

<  

13,04 

  

2,11 

< 

 11,88 

  

2,20   

<   

8,01 

  

2,09 

 < 

6,76 

Wpływ przedsięwzięć 

inwestycyjnych na 

finanse gminy  

( wydatki objęte 

limitem, o którym 

mowa w art. 226 ust. 

3 pkt 4 

ustawy/wydatki 

majątkowe) 

  6,34   55,25   0,00   0,00 

 

CZĘŚĆ V 

INFORMACJA O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  

W ZAKRESIE GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI 

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 

GMINY GIERAŁTOWICE       

 

Tabele przedstawiają wartość majątku gminy w ujęciu dynamicznym, porównaniu podlega 

stan na dzień 31 grudzień 2019 r. z danymi na dzień 31 grudnia 2018 r. Informacja obejmuje 

jednostki organizacyjne gminy. Dane przedstawiają wartość majątku wg grup rodzajowych w 

złotych i groszach. Informacje na temat wartości mienia komunalnego mają charakter księgowy i w 

związku  z tym mogą odbiegać od wartości rynkowych. 
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I. MAJĄTEK GMINY GIERAŁTOWICE EWIDENCJONOWANY W 

GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH  

II. CHARAKTERYSTYKA DRÓG PUBLICZNYCH  

III. INWESTYCJE PROWADZONE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 

GMINY 

IV. WARTOŚĆ UDZIAŁÓW I AKCJI POSIADANYCH PRZEZ GMINĘ 

GIERAŁTOWICE 

V. INFORMACJA O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  

       W ZAKRESIE GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI 

CZĘŚĆ I   

MAJĄTEK GMINY GIERAŁTOWICE EWIDENCJONOWANY W GMINNYCH 

JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH  

A.  JEDNOSTKI BUDŻETOWE 

W skład 6 jednostek budżetowych wchodzą: 

1. Urząd Gminy  

2. Jednostki oświaty – 4 

          a) zespoły szkolno-przedszkolne - 4   

3. Ośrodek Pomocy Społecznej 

URZĄD GMINY 

Tab. 1  Wartość majątku zaewidencjonowanego w ewidencji księgowej Urzędu Gminy  

Lp. Wyszczególnienie 

 Wartość 

majątku 

31.12.2018 

Wartość majątku 

31.12.2019 

1 2  3 4 

ŚRODKI TRWAŁE 

1 Grupa 1 - Budynki i lokale 

Brutto 

 

39 040 618,36 39 027 388,18 

Umorzenie 

 

8 990 900,43 9 980 088,80 

Netto 

 

30 049 717,93 29 047 299,38 

2 
Grupa 2 - Obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej 

Brutto 81 307 225,61 83 820 818,52 

Umorzenie 

 

32 456 670,56 36 184 149,11 

Netto 48 850 555,05 47 636 669,41 

3 

Grupa 3 - Kotły i maszyny 

energetyczne 

 

Brutto 

 

2 425 870,58 2 425 870,58 

Umorzenie 919 637,59 1 079 295,79 

Netto 1 506 232,99 1 346 574,79 
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4 
Grupa 4 - Maszyny, urządzenia  

i aparaty ogólnego zastosowania 

Brutto 

 

971 917,67 989 236,07 

Umorzenie 

 

924 670,19 960 190,91 

Netto 47 247,48 29 045,16 

5 
Grupa 5 - Specjalistyczne 

maszyny urządzenia i aparaty 

Brutto - - 

Umorzenie - - 

Netto - - 

6 Grupa 6 - Urządzenia techniczne 

Brutto 

 

6 407 037,49 6 399 481,22 

Umorzenie 

 

5 487 943,16 6 033 985,03 

Netto 

 

919 094,33 365 496,19 

7 
Grupa 7 - Środki transportowe 

 

Brutto 2 099 908,00 2 099 908,00 

Umorzenie 1 810 408,00 1 852 408,00 

Netto 289 500,00     247 500,00 

1 2  3 4 

8 
Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, 

ruchomości i wyposażenie 

Brutto 264 940,11 279 155,61 

Umorzenie 

 

207 101,51 222 899,80 

Netto 57 838,60 56 255,81 

9 

 

Prawo użytkowania wieczystego 

gruntu 

Brutto 174 500,00 174 500,00 

Umorzenie 174 500,00 174 500,00 

Netto - - 

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE 

10 Wyposażenie w użytkowaniu 

Brutto 

 

965 935,15 1 232 127,68 

Umorzenie 

 

965 935,15 1 232 127,68 

Netto - - 

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 

11 Wartości niematerialne i prawne 

Brutto 412 634,55 449 020,00 

Umorzenie 

 

408 932,25 406 035,56 

Netto 3 702,30 42 984,44 

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 

12 
Akcje, udziały, inne aktywa 

finansowe 

Brutto 37 535 050,00 39 985 050,00 

Umorzenie 

 

- - 

Netto 37 535 050,00 39 985 050,00 

ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE 

13 Środki trwałe w budowie Brutto 565 068,13 993 259,73 
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Umorzenie - - 

Netto 565 068,13 993 259,73 

Ogółem 

Brutto 

 

172 170 705,65 177 875 815,59 

Umorzenie 52 346 698,84 58 125 680,68 

Netto 119 824 006,81 119 750 134,91 

 

Wartość zaewidencjonowanych gruntów gminnych na dzień: 

31.12.2018 r. - 65 935 664,18 zł 

31.12.2019 r. – 65 362 714,10 zł
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JEDNOSTKI  BUDŻETOWE  OŚWIATY 

Tab.2  Wartość mienia w użytkowaniu poszczególnych jednostek budżetowych oświaty 

Wyszczególnienie 

Wartość środków trwałych 

brutto 
Wartość umorzenia 

Wartość środków trwałych 

netto 

Wartość pozostałych 

środków trwałych 

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny  

w Chudowie   

4 484 840,00 4517 840,00 2 094 986,32 2 224 657,68 2 389 853,68 2 293 182,32 505 529,81 620 149,97 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny  

w Gierałtowicach 

12 449 104,85 12 211 782,00 4 151 508,17 4 232 944,73 8 297 596,68 7 978 837,27 809 751,03 938 755,36 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny  

w Paniówkach 

18 567 593,55 18 754 649,90 6 996 298,68 7 534 574,43 
11 571 294,8

7 

11 220 075,4

7 
1 524 621,38 

1 631 514,9

3 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny  

w Przyszowicach 

11 768 452,63 11 768 452,63 5 111 189,69 5 458 654,13 6 657 262,94 6 309 798,50 899 324,34 965 359,96 

Razem 47 269 991,03 47 252 724,53 18 353 982,86 
19 450 830,9

7 

28 916 008,1

7 

27 801 893,5

6 
3 739 226,56 

4 155 780,2

2 

 



 

Tab. 3 Wartość mienia w użytkowaniu Ośrodka Pomocy Społecznej  

L.p. Wyszczególnienie  

Wartość 

majątku 

31.12.2018 

Wartość 

majątku 

31.12.2019 

ŚRODKI TRWAŁE 

1 Grupa 1 - Budynki i lokale 

Brutto 1 967 977,72 1 967 977,72 

Umorzenie 392 239,63 441 439,07 

Netto 1 575 738,09 1 526 538,65 

 2 
Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i 

aparaty ogólnego stosowania 

Brutto 40 157,77 40 157,77 

Umorzenie 20 412,41 23 973,46 

Netto 19 745,36 16 184,31 

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE 

3 Wyposażenie w użytkowaniu 

Brutto 115 553,24 139 373,71 

Umorzenie 115 553,24 139 373,71 

 

Netto 

 

0,00 0,00 

Ogółem 

Brutto 2 123 688,73 2 147 509,20 

Umorzenie 528 205,28 604 786,24 

Netto 1 595 483,45 1 542 722,96 

 

B. INSTYTUCJE KULTURY 

 

Instytucje kultury Gminy Gierałtowice to Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek 

Kultury  

Tab. 4 Wartość mienia, którym gospodaruje Gminna Biblioteka Publiczna  

L.p. Wyszczególnienie  Wartość 

majątku                  

31.12.2018 

Wartość 

majątku 

31.12.2019 
1 2 3 4 5 

ŚRODKI TRWAŁE 

1 
Grupa 4 - Maszyny, urządzenia  i aparaty 

ogólnego stosowania 

 

Brutto 

 

5 020,00 5 020,00 

Umorzeni

e 

5 020,00 5 020,00 

Netto 0,00 0,00 
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2 Grupa 6 - Urządzenia techniczne 

Brutto 10 813,32 10 813,32 

Umorzeni

e  

7 236,36 7 456,92 

Netto  3 576,96 3 256,40 

3 

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, 

ruchomości 

 i wyposażenie 

Brutto 16 268,71 16 268,71 

Umorzeni

e 

16 268,71 16 268,71 

Netto 0,00 0,00 

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE 

4 Wyposażenie w  użytkowaniu 

Brutto 243 211,90 246 100,83 

Umorzeni

e 

243 211,90 246 100,83 

Netto - 0,00 

ZBIORY BIBLIOTECZNE 

5 Zbiory biblioteczne 

Brutto 602 647,66 629 636,53 

Umorzeni

e 

602 647,66 629 636,53 

Netto - 0,00 

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 

6 Wartości niematerialne i prawne 

Brutto 39 429,69 40 905,69 

Umorzeni

e 

39 429,69 40 905,69 

Netto - 0,00 

Ogółem 

Brutto 917 391,28 948 745,08 

Umorzeni

e 

913 814,32 945 388,68 

Netto 3 576,96 3 356,40 

 

 

Tab. 5 Wartość mienia, którym gospodaruje Gminny Ośrodek Kultury  

L.p. Wyszczególnienie  

Wartość 

majątku 

31.12.2018 

Wartość 

majątku 

31.12.2019 

ŚRODKI TRWAŁE 

1 Grupa 2 – Budynki i lokale 

Brutto 0,00 32 760,24 

Umorzenie 0,00 6 555,90 

Netto 0,00 26 204,34 



 

27 

Raport o stanie Gminy Gierałtowice w 2019 r. 

2 
Grupa 3 – Kotły i maszyny 

energetyczne 

Brutto 3 982,08 3 982,08 

Umorzenie 2 532,05 2 810,81 

Netto 1 450,03 1 171,27 

3 
Grupa 5 – Maszyny i urządzenia 

specjalistyczne 

Brutto 0,00 4 509,67 

Umorzenie 0,00 4 509,67 

Netto 0,00 0,00 

2 Grupa 6 – Urządzenia techniczne 

Brutto 15 780,90 39 799,85 

Umorzenie 4 060,97 12 238,04 

Netto 11 719,93 27 561,81 

3 Grupa 8 – Narzędzia i wyposażenie 

Brutto 132 803,00 136 803,00 

Umorzenie 86 181,50 95 406,54 

Netto 46 621,50 41 396,46 

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE 

4 Wyposażenie w użytkowaniu 

Brutto 322 743,95 371 780,93 

Umorzenie 322 743,95 371 780,93 

Netto 

 

0,00 0,00 

Ogółem 

Brutto 475 309,93 589 635,77 

Umorzenie 415 518,47 493 301,89 

Netto 59 791,46 96 333,88 

Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach jest samorządową instytucją kultury, 

wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury pod  nr  1/1992 z dnia 1 czerwca 1992 r. 

prowadzonego przez organizatora. 

Do jej podstawowych zadań należy: 

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych 

2) obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie 

działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek. 

 Ponadto prowadzimy działalność  edukacyjną i kulturalną  głównie dla społeczności lokalnej. 

Swoje zadania realizujemy w siedzibie biblioteki głównej w Gierałtowicach ul. Ogrodowa 47, 

w której znajdują się: wypożyczalnia uniwersalna   oraz  czytelnia ze stanowiskami 

komputerowymi dla czytelników. Poza siedzibą główną na terenie gminy funkcjonują 3 filie 

biblioteczne. Filia biblioteczna Nr 1 w Przyszowicach, Filia biblioteczna Nr 2 w Paniówkach 

oraz Filia biblioteczna Nr 3 w Chudowie.   Placówki biblioteczne mają siedziby: Centrala – 
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odrębny budynek wybudowany w latach osiemdziesiątych XX w. bez podjazdu dla osób 

niepełnosprawnych, Filie biblioteczne mają swoje siedziby w lokalach współużytkowanych i 

też nie mają dostępu dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Ogólna powierzchnia użytkowa 

dla czytelników stanowi 340 m2, a liczba miejsc dla użytkowników zamyka się liczbą 56. 

 Kierunki rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach wyznaczają następujące 

cele strategiczne; 

 1. Dostosowanie oferty bibliotecznej do potrzeb użytkowników. 

 a) prowadzenie działalności kulturalnej dla szerokiej grupy odbiorców.  

2. Poprawa, jakości zbiorów bibliotecznych w kierunku ich atrakcyjności i aktualności. 

 a) dostosowanie struktury zakupów zbiorów do oczekiwań użytkowników, 

 b) selekcja książek zniszczonych, zaczytanych i zdezaktualizowanych,  

c) zwiększenie nakładów na zakup nowości bibliotecznych. 

 3. Informatyzacja procesów bibliotecznych.  

a) wdrażanie zintegrowanego systemu bibliotecznego Patron 

b) ciągła aktualizacja katalogu komputerowego dla posiadanych zbiorów bibliotecznych. 

 4. Działalność informacyjno-edukacyjna.  

a) zaspakajanie potrzeb informacyjnych i edukacyjnych społeczności lokalnej, 

 b) zapewnienie bezpłatnego dostępu do sieci internetowej, 

 c) prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej zbiorów własnych i innych,  

d) opracowywanie materiałów promujących historię gminy i regionu. 

 5. Działalność kulturalna. 

 a) popularyzacja książki i czytelnictwa -organizacja: spotkań autorskich, konkursów, lekcji 

bibliotecznych, wystaw, prelekcji, akcji czytelniczych. 

6. Promocja biblioteki i czytelnictwa  

a) promocja biblioteki i jej działalności w środowisku lokalnym, w mediach, w Internecie. 

Podstawowym źródłem  finansowania  działalności Biblioteki jest dotacja organizatora.  

W 2019 r. dotacja organizatora 442.650,00zł. Ponadto pozyskaliśmy dodatkowe fundusze z 

programu MKiDN na zakup nowości wydawniczych w wysokości  7500,00 zł. Środki przez 

nas wypracowane wraz z darowizną wyniosły 1327,00 zł. 

Struktura Księgozbioru 

Literatura piękna dla 

dorosłych 

Literatura piękna dla dzieci Literatura popularno naukowa 

37 343 14 646 17 588 
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Na książki wydatkowano ogółem 27058,00 zł Liczba przybyłych książek na 100 

mieszkańców wyniosła 10 wol.  

Średnia cena książki 22,00 zł. 

 W roku sprawozdawczym odwiedziło bibliotekę 9792 klientów. 

 Aktywnych czytelników zanotowano 2409 ogółu populacji gminy. 

Biblioteka brała udział w projekcie „Mała książka  - wielki człowiek”, „Narodowe Czytanie”, 

Odjazdowy Bibliotekarz, Światełko dla Lwowa, Paczka dla Polaków na Kresach. 

W GBP zatrudnia się osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do zajmowanych 

stanowisk. Etaty przeliczeniowe na 4 placówkach bibliotecznych (pracownicy merytoryczni, 

administracja i obsługa) to ogółem 5,75. Staramy się w miarę możliwości finansowych 

umożliwić udział pracowników w doskonaleniu zawodowym. W roku minionym pracownicy 

uczestniczyli w 4 szkoleniach i Konferencji Obraz powstań śląskich w historii literaturze i 

kulturze, 

Dużym wyróżnieniem była konferencja zorganizowana przez Powiatową Bibliotekę 

Publiczną w naszej gminie, która poświęcona była Powstaniom Śląskim. Jednym z jej 

punktów było przedstawienie nowej publikacji „Wierni Polsce” której wydawcą był Gminny 

Ośrodek Kultury w Gierałtowicach. 

  

Efekty działań GOK prowadzonych w 2019 

Warsztaty i zajęcia odpłatne 

dla dzieci i młodzieży 

podział na grupy 

Średnia ilość osób 

uczęszczająca w 

okresie od I-VI 

Średnia ilość 

osób 

uczęszczająca 

w okresie od 

IX-XII 

Warsztaty artystyczne       

  młodsza i starsza  17 18 

Warsztaty taneczne       

  

gimnastyka 

artystyczna 13 15 

  balet ( 2 grupy) 20 18 

  taniec nowoczesny 15 10 

  Omega 9 11 

Zajęcia muzyczne ----- 11 18 
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Zajęcia tworzenia gier 

komputerowych ----- 11 11 

Klub szachowy --- 10 12 

Warsztaty projektowania 

mody ---- 3 0 

Pracownia Doświadczeń 

Naukowych ----- 6 0 

Warsztaty Kulinarne ----- 12 11 

Zrób to ze mną mamo, tato… ---- 8 4 

Warsztaty charakteryzacji ----- 10 4 

Klub Świetliki- Świetlica 

Paniówki   20 18 

Warsztaty ceramiczne   0 15 

Kącik Malucha- Świetlica 

Chudów     14 

Kącik Krasnoludka- Świetlica 

Przyszowice     7 

Klub Bajtel w Gierałtowicach     9 

    

    Warsztaty i zajęcia 

nieodpłatne dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych 

Średnia ilość osób 

uczęszczająca w 

okresie od I-VI 

Średnia ilość osób 

uczęszczająca w 

okresie od IX-XII 

 Klub młodzieżowy RELAX- 

siłownia 9 10 

 Klub Pastel /plastyczne/- 

Świetlica Chudów 9 12 

 Kącik Malucha- Świetlica 

Chudów 15   

 
Rękodzieło dla młodzieży i 

dorosłych- Świetlica Chudów 4 4 
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Rękodzieło dla dorosłych – 

Świetlica Paniówki 6 7 

 Zajęcia plastyczne- Świetlica 

Paniówki 20 18 

 Kącik Krasnoludka- Świetlica 

Przyszowice 7 0 

 
Zakręcone- Rękodzieło dla 

młodzieży i dorosłych 10 10 

 Zajęcia plastyczne- Świetlica 

Przyszowice 14 15 

 
Wieczór gier planszowych 15   

 Szyciomania – Świetlica 

Chudów 10 10 

 Rękodzieło dla dzieci- 

Świetlica Gierałtowice 5 5 

 
Zajęcia internet dla seniora 7 8 

 
Klub Bajtel w Gierałtowicach 8   

 

    

Warsztaty i zajęcia odpłatne 

dla młodzieży i dorosłych 

Średnia ilość osób 

uczęszczająca w 

okresie od I-VI 

Średnia ilość osób 

uczęszczająca w 

okresie od IX-XII 

 
fitness dla początkujących 5 8 

 Pracownia Eko-deko/ 11 

spotkań 60 52 

 Warsztaty pisania Ikon 6 17 

 

    
Wyjazdy kulturalne 

zorganizowane przez GOK ilość wyjazdów 

ilość osób biorących 

udział w wydarzeniu 

 do teatru 5 155 

 Stramberk 1 51 

 Brno 1 41 
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Rajdy rowerowe 2 130 

 

    Imprezy/ kiermasze Uczesnicy 

  Kiermasz Wielkanocny w 

Przyszowicach 150 osób 

  Ślaskie Gody Gminy 

Gierałtowice 

Impreza masowa 

1000 osób 

  Dożynki Gminy Gierałtowice-

Chudów 

Impreza masowa 

1000 osób 

  Jarmark Świąteczny oraz 

spotkanie z Mikołajem w 

Paniówkach 750 osób 

  

    

Konkursy 

ilość 

dostarczonych 

prac/ ilość 

uczestników 

  konkurs na kartkę 

wielkanocną 99 

  
konkurs na babę wielkanocną 12 

  Anioły, aniołki- kartka 

Bożonarodzeniowa 75 

  bombka choinkowa 60 

  na koronę dożynkową 4 

  Konkurs piosenki dziecięcej 

KLANG 20 

  

    Chóry Ok 100 członków 

  Słowik w Przyszowicach   

  Skowronek w Gierałtowicach   

  Cecylia w Paniówkach   

  Bel Canto w Chudowie   
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Świetlice GOK 

liczba dzieci 

korzystająca ze 

Świetlic od I-XII, 

  Świetlica Chudów 2517 

  Świetlica Paniówki 4420 

  Świetlica Przyszowice 4276 

  Świetlica Gierałtowice 1631 

  

    
Publikacje 

   "Wierni Polsce, Górny Śląsk, 

powstania, plebiscyt" 

   Raczkowie Przyszowiccy, 

opowieść z życia szlachty 

górnośląskiej- Krystyna 

Augustyniak. 

    

CZĘŚĆ II  

CHARAKTERYSTYKA DRÓG PUBLICZNYCH  

 

Tab. 1 Wykaz dróg gminnych publicznych w Gierałtowicach 

L.p

. 
Nazwa ulicy 

Jezdnia Chodnik Razem 

powierzchni

a (m
2
) 

długość 

(m) 

powierzchnia 

(m
2
) 

długość 

(m) 

powierzc

hnia (m
2
) 

1 Chopina  287 1 291.5     1 291.5 

2 Chudowska 327 1 471.5     1 471.5 

3 Graniczna 2 006 7 310.5     7 310.5 

4 Jojki 467 1 634.5     1 634.5 

5 Kaczmarskiego 181 724.0     724.0 

6 Kolejowa 182 910.0     910.0 

7 

Kolonia Beksza 

(od torów) 
2 099 9 102.0     9 102.0 

8 

Konopnickiej (do 

torów) 
711 3 878.5     3 878.5 
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9 Kopernika 589 2 356.0     2 356.0 

10 Leśna 659 2 636.0     2 636.0 

11 Ligonia 789 3 945.0 789 1 183.5 5 128.5 

12 

Łącznik nr 1 ul. K. 

Miarki  

i Ks. Roboty 

138 552,0   552.0 

13 

Łącznik nr 2 ul. K. 

Miarki  

i Ks. Roboty 

122 488,0   488.0 

14 

Łącznik nr 3 ul. K. 

Miarki  

i Ks. Roboty 

106 424,0   424.0 

15 Miarki 1 713 8 565,0 1 663 2 494,5 11 059.5 

16 Mickiewicza 587 2 054.5     2 054.5 

17 Obrońców Granicy 644 2 254.0     2 254.0 

18 Ofiar Obozów Hitl. 500 1 750.0     1 750.0 

19 Ogrodowa 1 578 6 312.0     6 312.0 

20 Paderewskiego 1 593 8 966.0 1 001  1 501,5  10 467,5 

21 Piontka 605 2 420.0     2 420.0 

22 Polna 332 1 328.0 100 100.0 1 428.0 

23 Powstańców Śl. 1 787 9 459.0 1194 2 210,5 11 669,5 

24 Prusa 229 801.5     801.5 

25 Sienkiewicza 446 1 720.0 148 222.0 1 942.0 

26 Sobieskiego 493 2 465.0     2 465.0 

27 Stachury 1 950 11 252,0 1 882 3 764,0 15 016,0 

28 Targowa 393 1 965.0     1 965.0 

29 Topolowa 699 2 274.5     2 274.5 

30 Wodna 298 894.0     894.0 

31 Wyzwolenia 303 1 165.5     1 165.5 

32 Zgrzebnioka 1 118 4 044.5     4 044.5 

Razem 23 931 106 414.0 6 777 11 476,0 117 890,0 
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Tab. 2 Wykaz dróg gminnych publicznych w Przyszowicach 

L.p. Nazwa ulicy 

Jezdnia 
Chodnik (ścieżka 

rowerowa) Razem 

powierzchnia 

(m
2
) 

długość 

(m) 

powierzchnia 

(m
2
) 

długość 

(m) 

powierzchnia 

(m
2
) 

1 Brzeg 1 715 6 916.0     6 916.0 

2 Brzozowa 1 301 5 204.0     5 204.0 

3 Floriana 454 2 368.0     2 368.0 

4 Cicha 495 1 695.0     1 695.0 

5 Graniczna 2 768 16 682.5 394 678.0 17 360.5 

6 Grobla 175 612.5     612.5 

7 Kolejowa 349 1 499.0 29 43.5 1 542.5 

8 Krótka 245 980.0     980.0 

9 Leśna 890 3 115.0     3 115.0 

10 Ligonia 158 632.0     632.0 

11 Miarki 348 1 740.0 368 658.0 2 398.0 

12 Morcinka 512 1 891.5     1 891.5 

13 Ogrodowa 1 040 4 160.0 720 1 080.0 5 240.0 

14 Orzeszkowej 71 284.0     284.0 

15 Parkowa 197 886.5 82 164.0 1 050.5 

16 Pogrzeby 750 3 750.0     3 750.0 

17 Polna 1 375 6 875.0 567 1 134.0 8 009.0 

18 Poloczka 651 2 604.0     2 604.0 

19 Południowa 1 280 4 895.0     4 895.0 

20 

Powstańców 

Śl. 
1 775 10 314.0 3 221 4 850,5 15 164,5 

21 Słoneczna 201 804.0     804.0 

22 Spółdzielcza 551 2 755.0 438 438.0 3 193.0 

23 Staszica 183 640.5     640.5 

24 Stawowa 215 823.5     823.5 

25 Szkolna 461 2 305.0 610 915.0 3 220.0 

26 Tuwima 203 913.5     913.5 
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27 Wieczorka 661 2 313.5     2 313.5 

28 Wilsona 368 1 840.0     1 840.0 

29 Wodna 658 3 751,0 1 296 2 559,5 6 310,5 

30 Wolności 1 554 6 846.0     6 846.0 

Razem 21 604 100 096,0 7 725 12 520,5 112 616,5 

 

Tab. 3 Wykaz dróg gminnych publicznych w Paniówkach 

L.p

. 
Nazwa ulicy 

Jezdnia Chodnik Razem 

powierzchni

a (m
2
) 

długość 

(m) 

powierzchnia 

(m
2
) 

długość 

(m) 

powierzchnia(m

2
) 

1 27 stycznia 587 2 578.0     2 578.0 

2 Dębowa 609 3 045.0     3 045.0 

3 Dworska  1 295 7 252.0 1 447 2 750,5 10 002,5 

4 Działkowa 684 3 420.0     3 420.0 

5 Kłodnicka 625 2 187.5     2 187.5 

6 Leśna 739 2 774.0     2 774.0 

7 Piaskowa 434 1 414.5     1 414.5 

8 

Powstańców 

Śl. 
1 717 7 114,0 644 923.5 8 037,5 

9 Słoneczna 252 906.0     906.0 

10 Swobody 535 2 942.5     2 942.5 

11 Wodna  216 756     756 

12 Wolności 374 1 309.0     1 309.0 

13 Zamkowa 562 2 248.0     2 248.0 

14 Zwycięstwa 1 972 9 860.0 1 957 3 554,0 13 414,0 

Razem 10 601 47 806,5 4 048 7 228,0 55 034,5 

 

Tab. 4 Wykaz dróg gminnych publicznych w Chudowie 

L.

p. 
Nazwa ulicy 

Jezdnia Chodnik Razem 

powierzch

nia (m
2
) 

długość 

(m) 

powierzchnia 

(m
2
) 

długość 

(m) 

powierzchnia 

(m
2
) 

1 Boczna  705 3 991,2     3 991,2 
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2 Brzezina 376 1 504.0   1 504.0 

3 Górnicza 417 1 459.5     1 459.5 

4 Jesionowa 623 3 130.5     3 130.5 

5 Kąty 1 166 4 151.0     4 151.0 

6 Leśna 659 2 863.0     2 863.0 

7 Nowa 632 3 160.0     3 160.0 

8 Ogrodowa 253 759.0     759.0 

9 Osiedle 373 1 492.0     1 492.0 

10 Topolowa 1 053 3 934.5     3 934.5 

11 Wodna  366 1 514.0     1 514.0 

12 Wolności 575 2 875,0     2 875,0 

Razem 7 198 30 833,7 0 0.0 30 833,7 

 

CZĘŚĆ III 

INWESTYCJE PROWADZONE PRZEZ GMINĘ GIERAŁTOWICE 

Tab. 1 Wykaz inwestycji w toku – nakłady na dzień 31.12.2019 r. 

Lp. Wyszczególnienie Wartość 

1 PBW przebudowy boiska LKS „TEMPO” w Paniówkach 27 175,50 

2 PBW budowy instalacji produkcji biogazu w Gminie Gierałtowice 69 738,00 

3 PBW przebudowy ul. Powstańców Śląskich w Paniówkach 68 914,41 

4 PBW przebudowy ul. Działkowej w Paniówkach 30 873,00 

5 Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w budynku UG Gierałtowice 18 450,00 

6 
PBW budowy ogrodzenia boiska treningowego LKS „Tempo” w 

Paniówkach 
2 214,00 

7 PBW sceny w Parku Joanny w Paniówkach 2 829,00 

8 PBW budowy przedszkola w Chudowie 132 840,00  

9 
PBW budowy windy, wejścia dla niepełnosprawnych oraz 

modernizacji elewacji północnej dla budynku UG Gierałtowice 
41 820,00 

10 
Budowa windy, wejścia dla niepełnosprawnych dla budynku UG 

Gierałtowice wraz z częściową termomodernizacją 
1 060,75  

11 PBW budowy oświetlenia ulicznego ul. Borowej w Paniówkach 12 915,00 

12 Budowa oświetlenia ulicznego ul. Borowej w Paniówkach 303,07 
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13 PBW budowy oświetlenia ulicznego ul. Podzamcze w Paniówkach 12 915,00 

14 Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowej w Paniówkach 7 380,00 

15 
Dokumentacja projektowa rewaloryzacji Zespołu Pałacowo – 

Parkowego w Przyszowicach 
461 250,00 

16 PBW przebudowy boiska szkolnego ZSP w Przyszowicach 16 974,00 

17 Dokumentacja projektowa rozbudowy ul. Polnej w Przyszowicach 40 836,00 

18 
Dokumentacja projektowa budowy chodnika przy ul. A. Swobody 

w Paniówkach 
6 273,00 

19 
Dokumentacja projektowa budowy chodnika przy ul. Powstańców 

Śląskich w Gierałtowicach od ul. Zgrzebnioka do ul. Sienkiewicza 
36 654,00 

20 
Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Gierałtowice przy ul. 

Ks. Roboty, Parkowej i Dwór 
1 845,00 

Suma 993 259,73 

 

CZĘŚĆ IV 

WARTOŚĆ UDZIAŁÓW I AKCJI POSIADANYCH PRZEZ GMINĘ 

GIERAŁTOWICE 

Wg stanu na dzień 31.12.2019 r. Gmina posiada udziały w czterech podmiotach, w tym:  

- z jednoosobowym udziałem Gminy - 2 

- z częściowym udziałem Gminy - 2 

  Tab. 1  Wartość nominalna udziałów i akcji 

 
Wyszczególnienie 

Wartość nominalna 

udziałów/akcji 

31.12.2018 

Wartość 

nominalna 

udziałów/akcji 

31.12.2019 

 

A Jednoosobowy udział Gminy 37 309 250,00 39 759 250,00 

 1. PGK Sp. z o.o.  35 025 250,00 37 025 250,00 

 2. Pływalnia Wodnik Sp. z o.o. 2 284 000,00 2 734 000,00 

 

B Częściowy udział Gminy 225 800,00 225 800,00 

 1. PKM Gliwice Sp. z o.o. 221 500,00 221 500,00 

 2. Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy 4 300,00 4 300,00 

Ogółem 37 535 050,00 39 985 050,00 

 



 

39 

Raport o stanie Gminy Gierałtowice w 2019 r. 

CZĘŚĆ V 

INFORMACJA O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  

W ZAKRESIE GOSPODARKI  NIERUCHOMOŚCIAMI 

BUDYNKI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY GIERAŁTOWICE 

GIERAŁTOWICE 

Budynek frontowy Urzędu Gminy przy ul. Księdza Roboty 48 o ogólnej kubaturze 3305 

m
3
  

i powierzchni użytkowej 529,14 m
2
. Budynek trzykondygnacyjny, w części zachodniej 

podpiwniczony. W budynku poza pomieszczeniami urzędu znajdują się także pomieszczenia 

Orzesko Knurowskiego Banku Spółdzielczego w Knurowie, Poczty Polskiej, biuro sołtysa. 

Budynek ogrzewany gazem sieciowym.  

W roku 2013 przeprowadzono konieczne prace naprawcze orynnowania oraz obróbek 

blacharskich dachu.  

W 2013 roku przeprowadzono we własnym zakresie przebudowę wraz z adaptacją 

pomieszczeń zajmowanych przez posterunek policji na potrzeby Referatu Ochrony 

Środowiska. 

W 2014 roku przebudowano pomieszczenia pierwszego i drugiego piętra o łącznej 

powierzchni 81,51 m
2
 dostosowując pomieszczenia do potrzeb urzędu. 

W 2017 roku przeprowadzono docieplenie budynku – ścian nadziemia wraz  

z cokołem. Wymieniono drzwi wejściowe do budynku. Wykonano obróbki blacharskie 

gzymsów i dachu. 

W 2019 roku przygotowano PWB ocieplenia ściany północnej wraz z drzwiami i pojazdem 

dla osób niepełnosprawnych – do realizacji w 2020 r. 

W 2019 roku zmodernizowano pomieszczenie przyjęć interesantów na parterze oraz 

wymalowano sąsiadujący pokój z przeznaczeniem na inne cele związane ze zmianą 

regulaminu organizacyjnego Gminy. 

Budynek Urzędu Gminy przy ul. Księdza Roboty 48A. Kubatura budynku wynosi 3852 m
3
  

a powierzchnia użytkowa 601,91 m
2
.  

W roku 2004 został przeprowadzony generalny remont budynku.  

W budynku poza pomieszczeniami urzędu znajdują się pomieszczenia służące działalności 

statutowej Ochotniczej Straży Pożarnej, pomieszczenia zajmowane przez Orange (TP S.A.) i 

sala chóru. 

W roku 2013 przeprowadzono konieczne prace naprawcze orynnowania oraz obróbek 

blacharskich dachu.  
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W 2019 roku przygotowano PWB ocieplenia ściany południowej, docieplenia dachu oraz 

wymianę drzwi do archiwum zakładowego – do realizacji w 2020 r.  

W 2019 roku odnowiono część pomieszczeń (malowanie, wymiana podłóg). 

 

Budynki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach przy ul. Powstańców 

Śląskich 41,  

w których mieści się Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Przedszkole.  

W roku 2004 został przeprowadzony remont poszycia dachu, pomieszczeń dydaktycznych 

oraz elewacji budynku.  

W roku 2006 wybudowano drogę dojazdową do Szkoły od ul. Ks. Roboty.  

W 2012 roku w budynku wykonano przebudowę pomieszczeń klasowych.  

W 2014 roku budynek rozbudowano o czterokondygnacyjny segment „N1”  

o powierzchni użytkowej 308,80 m
2
, który wyposażono w kotłownię gazową zasilaną gazem 

ziemnym. W 2016 r. przy budynku powstał parking. W 2018 r. wykonano rozbudowę 

segmentu N2, którego powierzchnia użytkowa po rozbudowie wynosi 200,53 m2 a kubatura 

772,70 m3.  

 

Budynek wielofunkcyjny przy ul. Mickiewicza 43. W budynku jest ogrzewanie węglowe, 

użytkowany jest on nieodpłatnie przez Koło Gospodyń Wiejskich w Gierałtowicach. Od 2013 

roku piętro budynku zostało adoptowane na cele mieszkaniowe i wynajęte. Remont z zakresu 

usuwania szkód górniczych przeprowadzono w 2013 roku. 

 

Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej przy ul. Ogrodowej 47 o powierzchni użytkowej 

207,82 m
2 

, kubaturze 1234,90 m3. Budynek ogrzewany jest węglem.  

 

Budynek hali sportowej w Gierałtowicach przy ul. Stachury 1   

Kubatura budynku to 3518,70 m3, powierzchnia użytkowa wynosi 512,39 m
2
, na którą 

składają się pomieszczenia związane z działalnością sportową (w tym socjalne wraz z halą 

sportową o pow. 488 m
2
) oraz pomieszczenie konferencyjne. Ogrzewanie- kotłownia 

węglowa z podajnikiem.  

W 2014 r. przeprowadzono w obiekcie prace remontowe polegające głównie  

na naprawie instalacji elektrycznej i malowaniu. 

Obok budynku postawiono pomieszczenie gospodarczo – magazynowe o konstrukcji    

stalowej i wymiarach 3x5 m. 
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Budynek Gminnego Ośrodka Kultury przy ul. Korfantego 7B o kubaturze 1234,90 m
3
, 

zajmuje powierzchnię 260,40 m
2
. Ogrzewany jest gazem sieciowym. 

 

Budynek wielofunkcyjny w Gierałtowicach, przy ul. Powstańców Śląskich 1, o 

powierzchni użytkowej 665,46 m2 i kubaturze 4025 m
3
. W budynku mieszczą się Ośrodek 

Zdrowia, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach oraz pomieszczenia byłego 

Gierałtowickiego Centrum Rozwoju. Budynek ogrzewany jest gazem sieciowym. 

 

PRZYSZOWICE      

Budynek Pałacowy przy ul. Parkowej 11 położony na terenie kompleksu pałacowo-

parkowego, wpisany jest do rejestru zabytków. Powierzchnie pałacu: 

- powierzchnia zabudowy 844,20 m
2
 

- kubatura 11 280,00 m
3
  

- powierzchnia użytkowa 1669,16 m
2
 

- powierzchnia komunikacyjna 353,64 m
2
  

- powierzchnia strychów 388,00 m
2
  

Budynek ogrzewany olejem opałowym. Mieszczą się w nim: Urząd Stanu Cywilnego, 

Przedszkole, Gminna Biblioteka Publiczna, biuro sołtysa, sala chóru, mieszkanie oraz 

prywatne firmy. Swoją siedzibę w pałacu ma towarzystwo Miłośników Przyszowic.  

W roku 2004 został przeprowadzony remont elewacji budynku wraz z jego zewnętrznym 

oświetleniem a w roku 2006 remont drogi okrężnej wokół pałacu. 

W wyniku przeprowadzonego przeglądu stwierdzono liczne nieszczelności pokrycia dachu w 

wyniku czego doszło do korozji odeskowania dachu. Stwierdzono liczne spękania tynków 

zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, poważne zawilgocenia i ubytki tynków a także 

znaczne nieszczelności okien. Rynny i rury spustowe wymagają częściowego remontu. 

Ujawniono również nieszczelności sieci wod-kan. Stwierdzono także,  

że wyprowadzenie wentylacji nie zostało dokończone i wyprowadzone obecnie jest  

do pomieszczeń strychu na którym brak jest podłóg. 

W 2029 roku kontynuowano prace projektowe modernizacji całego założenia pałacowo-

parkowego (zakończenie w 2020 r.) 

Budynki  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przyszowicach, w których znajduje się 

Szkoła Podstawowej i Gimnazjum położone są przy ul. Szkolnej i zajmują powierzchnię 

użytkową: 
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- budynek oświaty przy ul. Szkolnej 3 – 516.1 m
2
. W budynku tym mieści się również 

mieszkanie o pow. 212 m
2
 

- budynek oświaty przy ul. Szkolnej 4, w którym mieści się Szkoła Podstawowa i Gimnazjum 

– 3.105,8 m
2 

W roku 2005 dokonano wymiany okien w budynku przy ul. Szkolnej 3, a wcześniej został 

rozbudowany budynek przy ul. Szkolnej 4 o salę gimnastyczną oraz kompleks żywieniowy. 

Budynki ogrzewane są olejem opałowym. 

W 2019 roku przeprowadzono analizę budowlaną stanu obiektów. Konieczny jest pilny 

remont elewacji klinkierowej tzw. nowych obiektów  oraz ocieplenie „starej” szkoły wraz z 

wymianą węzła grzewczego. 

 

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej znajduje się przy ul. Szkolnej 6. Jego 

powierzchnia użytkowa wynosi 675,90 m
2
, w skład której wchodzą pomieszczenia dla 

działalności statutowej Ochotniczej Straży Pożarnej oraz mieszkanie o powierzchni 43 m
2
. 

Ogrzewanie węglowe. W trakcie remontu kapitalnego połączonego z rozbudową w 2012 roku 

w budynku zamontowano nową kotłownię węglową o mocy 150 kW (kotły Galmet 2x75 kW) 

oraz urządzenia wentylacji mechanicznej. 

 

Budynek gospodarczy przy ul. Parkowej o powierzchni użytkowej 65,70 m
2
 i kubaturze 

281,30 m
3
, ogrzewany jest elektrycznie. Budynek wykorzystywany jest jako magazyn sprzętu 

(głównie kosiarek) oraz stanowi zaplecze dla pracowników gospodarczych. W wyniku 

przeglądu stwierdzono spękania, zawilgocenie i ubytki tynków zarówno wewnętrznych a 

także przecieki pokrycia dachu. 

 

Budynek Ośrodka Zdrowia przy ul. Polnej 30 C. Budynek jednokondygnacyjny, 

wybudowany w 2016 roku, ogrzewany gruntową pompą ciepła. Powierzchnia użytkowa 

budynku: 443,57 m
2
, kubatura budynku: 3 105,00 m

3
. Na budynku zainstalowano instalację 

fotowoltaiczną i monitoring zewnętrzny. Wokół budynku znajduje się ciąg pieszo- jezdny z 

miejscami do parkowania oraz chodnikami. 

 

PANIÓWKI 

Budynek Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Paniówkach przy ul. Zwycięstwa 44, w 

którym mieści się szkoła podstawowa i gimnazjum. Jego ogólna powierzchnia użytkowa 

wynosi 4.345 m
2 

z czego 1.198 m
2
 zajmuje Gimnazjum. Ogrzewanie budynku gazowe z 
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węzła ciepłowniczego basenu. W 2012 roku w budynku został zamontowany dźwig do 

transportu osób niepełnosprawnych.  

W 2019 roku przeprowadzono analizę budowlaną stanu obiektu. Konieczny jest pilny remont 

elewacji klinkierowej oraz małej architektury. 

W 2019 roku wykonano nowy podjazd dla niepełnosprawnych od strony zachodniej oraz 

remont nawierzchni ora schodów przed wejściem głównym. 

 

Budynek wielofunkcyjny przy ul. Zwycięstwa 44 mieści się w sąsiedztwie budynku szkoły. 

Powierzchnia użytkowa 1.108,44 m
2 

. W budynku znajduje się Ośrodek Zdrowia, Gminna 

Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Kultury, pomieszczenia przedszkola, biuro sołtysa, 

sala chóru oraz mieszkanie o powierzchni 140,50 m
2
. Ogrzewanie budynku gazowe z węzła 

ciepłowniczego basenu. W wyniku przeprowadzonego przeglądu stwierdzono liczne 

nieszczelności i zawilgocenia pokrycia dachu, które doprowadziły do miejscowej korozji 

drewnianej konstrukcji dachu. Ujawniono również liczne poważne miejscowe zawilgocenia i 

zagrzybienie ścian, miejscowe wykruszenia cegieł i znaczne ubytki w spoinach pomiędzy 

nimi. Stwierdzono również liczne spękania i wybrzuszenia tynków  

i posadzek a także kominów. Piwnice silnie zawilgocone, prawdopodobnie niesprawna 

izolacja pozioma. Ławy kominiarskie nadają się do wymiany. 

 

Budynek wielofunkcyjny przy ul. Dworskiej 31 to kompleks składający się z budynku, 

Gminnego Przedszkola, Ochotniczej Straży Pożarnej, pomieszczeń klubu sportowego. 

pomieszczenia Orange (TP S.A.). Powierzchni użytkowa całego kompleksu to 1.725,98 m
2
. 

W latach 2004-2005 prowadzone były prace remontowe poszczególnych pomieszczeń zaś w 

2006 wykonano docieplenie całego budynku. W 2013 roku przeprowadzono remont 

pomieszczeń klubu sportowego. Stwierdzono również spękanie i odspojenie się tynków oraz 

płytek elewacyjnych ocieplenia budynku. W 2015 roku rozbudowano budynek przedszkola, 

którego pow. użytkowa po rozbudowie wynosi 906,37 m
2
 dokonano wymiany kotłowni z 

węglowej na gazową. Budynek wyposażono w platformę dźwigową dla niepełnosprawnych. 

Przy budynku znajduje się parking wykonany z kostki brukowej betonowej  

i płyt ażurowych betonowych.  

W 2019 roku wykonano PWB kompleksowej modernizacji całego obiektu pod kątem 

rozbudowy przedszkola – realizacja w latach 2020-2021. 
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Kompleks Pływalni Wodnik w Paniówkach przy ul. Gliwickiej 11B oddany przez Gminę 

w dzierżawę o powierzchni użytkowej 2 689,7 m
2
. Budynek ogrzewany jest z gazowego 

węzła ciepłowniczego oraz układu solarycznego. W skład obiektu wchodzą: basen sportowy, 

basen dla dzieci - o wymiarach 12,5m x 6m, głębokości od 0,1 do 1,0 m, tunel wodny z 

biczami ściennymi i dennymi, parasolem, armatkami, kaskadami, 4 wanny spa, zjeżdżalnia o 

długości 63 m, grota solna. Na terenie obiektu znajduje się również Spa i siłownia. 

W 2019 roku przeprowadzono analizę budowlaną stanu obiektu. Konieczny jest pilny remont 

elewacji z ociepleniem (liczne pęknięcia i zacieki) . 

 

CHUDÓW 

Budynek wielofunkcyjny przy ul. Szkolnej 54 o powierzchni 538,40 m
2 .  

W 2006 roku przeprowadzono generalny remont wraz z jego przebudową i rozbudową.  

W budynku obok Ośrodka Zdrowia mieszczą się pomieszczenia sołtysa, salka chóru, Gminna 

Biblioteka Publiczna, izba regionalna, pomieszczenie Orange (TP S.A.) Budynek ogrzewany 

jest energią elektryczną. W wyniku przeprowadzonego przeglądu stwierdzono spękania 

tynków, miejscowe zawilgocenia przy posadzkach oraz pęknięcia elementów 

konstrukcyjnych budynku. Szkody zgłoszono do KWK Budryk. W roku 2016 

przeprowadzono adaptację pomieszczeń Ośrodka Zdrowia dla potrzeb poczekalni. 

W 2019 roku przeprowadzono analizę budowlaną stanu obiektu. Konieczna jest wymiana 

źródła ciepła (wysokie koszty) na gazowy. W 2019 roku przygotowano dokumentację 

techniczną na podłączenie gazu sieciowego – realizacja w 2020 roku. 

 

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Szkolnej 54A znajduje się w sąsiedztwie 

budynku wielofunkcyjnego. Jego powierzchnia użytkowa wynosi 470,70 m
2
. W latach 

2007/2008 dokonano kompleksowej przebudowy i remontu budynku. Ogrzewanie energią 

elektryczną. W wyniku przeglądu stwierdzono silne zawilgocenie w wyniku skraplania się 

wody w dobudowanej wieży co powoduje powstawanie wykwitów soli oraz korozję 

elementów metalowej konstrukcji schodów.  

W 2016 roku na budynku zainstalowano monitoring zewnętrzny. 

W 2019 roku przeprowadzono analizę budowlaną stanu obiektu. Konieczna jest wymiana 

źródła ciepła (wysokie koszty) na gazowy. W 2019 roku przygotowano dokumentację 

techniczną na podłączenie gazu sieciowego – realizacja w 2020 roku. 
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Budynek mieszkalny/wielofunkcyjny przy ul. Bocznej 4 w Chudowie o powierzchni 

użytkowej 246 m
2
. Ogrzewanie węglowe. W roku 2017 w budynku dokonano wymiany 

okien, remontu c.o.  i remontu pomieszczeń znajdujących się na I piętrze budynku. 

W 2019 roku uzyskaną koncepcję przebudowy tego obiektu  przeznaczeniem na mieszkania 

chronione i socjalne  oraz wybrano wykonawcę PWB – realizacja w 2020 roku z udziałem 

środków RPO (ZIT zachodni). 

 

Budynek Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Chudowie przy ul. Szkolnej 52, w którym 

mieści się szkoła podstawowa i przedszkole. W roku 2005 w budynku dokonano wymiany 

okien. Budynek ogrzewany jest węglem oraz gazem propan-butan. 

W 2019 roku przeprowadzono analizę budowlaną stanu obiektu pod kątem modernizacji w 

powiązaniu z koncepcją budowy przedszkola oddziałowego w kompleksie. Opracowano 

koncepcję tego projektu i ogłoszono przetarg na PWB. 

 

Budynek klubu sportowego w Chudowie przy ul. Zabrskiej 18.  

Budynek znajduje się przy boisku sportowym, posiada powierzchnię użytkową 180,75 m
2
. W 

roku 2005 teren wokół budynku został utwardzony kostką brukową. Budynek ogrzewany jest 

energią elektryczną. 

W 2019 roku przygotowano PWB na wymianę źródła ciepła na gaz sieciowy – realizacja w 

2020 roku. 

 

Budynek mieszkalny  przy ul. Topolowej 6 o powierzchni użytkowej 135,83 m
2
. 

Ogrzewany kotłem węglowym W roku 2004 wykonano opaskę drenażową wokół budynku 

oraz remont elewacji wraz z dociepleniem i wymianą okien na parterze. Ogrzewanie 

węglowe. 
 
 

 

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Dwór 4A, 4B, 4C o powierzchni użytkowania 

471,82 m
2
. W 2018 roku wykonano adaptację poddasza na mieszkanie. 

 

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Dwór 2A, 2B o powierzchni użytkowania 

424,01 m
2
. 

 

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Dwór 3 o powierzchni użytkowania 262,36 m
2
. 
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Budynek starej kuźni położony przy ul. Dworskiej 3. Jego powierzchnia użytkowa wynosi 

67,55 m
2
.  

W budynku jest niesprawna instalacja elektryczna, brak zasilania.
 
 

 

Tab. 1 Nieruchomości gruntowe nabyte w okresie od 31.12.2018 do 31.12.2019 

Tryb nabycia Powierzchnia /m
2
/ Wartość 

Darowizna - - 

 

Kupno 
6031 431 945,28 

Nabycie za odszkodowaniem - - 

Nabycie bez odszkodowania 1728 85 257,00 

Razem 7759 517 202,28 

 

 

Tab. 2  Nieruchomości gruntowe zbyte w okresie od 31.12.2018 do 31.12.2019 

W trybie przetargowym W trybie bezprzetargowym 

Powierzchnia /m
2
/ Wartość 

Powierzchnia 

/m
2
/ 

Wartość 

5904 981 000,00 1679 39 600,00 

 

 

Tab. 3   Dochody z majątku gminy  

Lp Wyszczególnienie źródeł 
Wykonanie 

31.12.2018 31.12.2019 

1 Dzierżawa 72 797,83 71 214,13 

2 Najem 168 514,58 172 207,22 

3 Sprzedaż   81 561,00      1 020 600,00 

4 Dywidendy             0,00        4 225,18 

 Razem 322 873,41 1 268 246,53 
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W 2019 roku rozpoczęto porządkowanie zbiorów archiwum zakładowego oraz przyjęto 

koncepcję docelowej modernizacji pomieszczeń archiwum i zakupu dodatkowych szaf 

systemowych – realizacja w 2020 r. 

B. Oświata 

     Charakterystyka placówek oświatowych działających w Gminie Gierałtowice 

Gmina Gierałtowice jest organem prowadzącym dla 4 przedszkoli, 4 szkół podstawowych 

i 3 gimnazjów (do 31 sierpnia 2019 r). W wyżej wymienionych  placówkach oświatowych 

uczą się dzieci z sołectw należących do Gminy Gierałtowice a także z okolicznych 

miejscowości. W każdej placówce z tych placówek zatrudnieni są pracownicy administracji i 

obsługi. Gmina zatrudnia także referenta, specjalistę do spraw bhp w placówkach 

oświatowych. 

 

1. Przedszkola  

Prowadzone przez Gminę Gierałtowice przedszkola obejmują swoją działalnością z terenu 

gminy a także z innych miejscowości. Liczba dzieci uzależniona jest od możliwości 

lokalowych przedszkoli i jest ona rok rocznie inna. Wszystkie placówki posiadają dobrą bazę 

dydaktyczną i są dobrze wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Przy każdym 

przedszkolu znajduje się w pełni wyposażony ogródek przedszkolny ze sprzętem 

rekreacyjnym do zabaw na wolnym powietrzu. Przedszkole w Gierałtowicach mieści się w 

odrębnym budynku aczkolwiek połączonym łącznikiem ze szkołą podstawowa i gimnazjum. 

Jest to jedyne przedszkole z windą dla potrzeb niepełnosprawnych dzieci.  

Przedszkole w Paniówkach zajmuje odrębny budynek na skraju miejscowości i posiada jako 

jedyne przedszkole ogród zimowy. Ze względu na szybki rozwój budownictwa rodzinnego w 

tej miejscowości znacznie zwiększy  się też liczba dzieci wieku przedszkolnym. Natomiast 

przedszkole w Przyszowicach swoje miejsce znalazło  w  miejscowym pałacu otoczonym 

pięknym kompleksem parkowo-leśnym. Każde przedszkole posiada przestrzenne, jasne i 

dobrze wyposażone w sprzęt sale dydaktyczne. W każdym z nich  funkcjonuje kuchnia z 

nowoczesnym zapleczem i bogatym wyposażeniem. Łazienki w przedszkolach są 

nowoczesne i funkcjonalne. 

Każda placówka posiada profesjonalne pomoce i bogatą biblioteczką oraz sprzęt 

audiowizualny, nagłaśniający i komputerowy z dostępem do Internetu.   
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2. Szkoły podstawowe 

 

Gmina na swoim terenie prowadzi 4 szkoły podstawowe, w każdym sołectwie jedną.  

W sołectwie  Chudów szkoła jako jedyna prowadzi oddziały przedszkolne. W  2 szkołach w 

Chudowie i Gierałtowicach prowadzone są oddziały rocznego przygotowania do rozpoczęcia 

nauki w szkole. Szkoła w Paniówkach to szkoła z oddziałami integracyjnymi. Uczęszczają do 

nich dzieci niepełnosprawne z Ośrodka dla osób Niepełnosprawnych w Borowej Wsi. Każda 

ze szkół mieści się w centrum miejscowości a droga  98% dzieci nie przekracza odległość 3 

km do szkoły. Gmina nie dowozi uczniów do tych szkół. Warunki lokalowe szkół to  

bezpieczne i rzucające się w oczy pod względem architektonicznym obiekty. Każda ze szkół 

posiada nowoczesny kompleks boisk sportowych oraz pięknie urządzone obejście wokół 

szkoły.  

W szkole w  Gierałtowicach funkcjonuje winda dla uczniów niepełnosprawnych a w 

szkole w Paniówkach platforma schodowa. Lekcje w szkołach ( poza Gierałtowicami- klasy I-

III ) odbywają się na jedna zmianę. W każdej szkole funkcjonuje nowoczesna kuchnia z 

zapleczem. Z obiadów korzysta około 45 % uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (ok. 

1500 obiadów dziennie we wszystkich szkołach). Stołówki te obsługują także uczniów 

gimnazjów. W Gierałtowicach uczniowie z posiłków korzystają w stołówce przedszkolnej. 

Każda szkoła  posiada duże, jasne i dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne sale lekcyjne. 

W każdej z nich jest sala gimnastyczna, pracownia  informatyczna z łączem internetowym ( 

minimum to 10 stanowisk komputerowych)  i biblioteka szkolna z systematycznie 

wzbogacanym księgozbiorem. Wysokiej jakości sprzęt multimedialny to standard w każdej 

szkole. Sekretariaty szkół to także doskonale wyposażone biura obsługi nauczycieli oraz 

uczniów. Wszystkie szkoły posiadają zmodernizowane zaplecze higieniczno- sanitarne. 

Każda szkoła posiada gabinet higieniczno-profilaktyczny.  

Nauczyciele w tych szkołach to wysoko wykształcona kadra pedagogiczna z pełnymi 

kwalifikacjami. Zdecydowana większość nauczycieli, bo 90 % posiada kwalifikacje do 

nauczania drugiego przedmiotu a wielu z nich  także do trzeciego. Z ogółu nauczycieli 98% 

nauczycieli ukończyła studia magisterskie a około 2 % licencjat. Ze  względna  stopień 

awansu zawodowego kadra pedagogiczna to aktualnie zdecydowana większość nauczycieli 

dyplomowanych i  mianowanych. Zaledwie 30% nauczycieli jest  kontraktowych i tylko kilku  

stażystów. W każdej szkole zatrudniony jest psycholog szkolny, wychowawca świetlicy i na 

godzinach logopeda. Z porad tych specjalistów korzystają także rodzice uczniów. Szkoły 

prowadzą wiele zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań dodatkowo płatnych z budżetu 
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Gminy. Szkoła Podstawowa w Przyszowicach od trzech lat  uczestniczy w projekcie  sokrates 

- comenius ściśle współpracując ze szkołami w Irlandii i Hiszpanii. Wszystkie szkoły 

efektywnie współpracują ze środowiskiem lokalnym i organizacjami pozarządowymi 

działającymi na terenie gminy Gierałtowice. Szkoła Podstawowa w Chudowie realizuje wiele 

projektów  w ramach programu „ Działaj Lokalnie”. 

 

3. Gimnazja 

W gminie Gierałtowice funkcjonowały do 31 sierpnia 2019 r. 3 gimnazja. Tylko sołectwo 

Chudów nie posiadało gimnazjum. Uczniowie tego sołectwa uczęszczali do gimnazjum w 

Paniówkach. 

Gimnazja to placówki istniejące w obiektach szkół podstawowych danej miejscowości. 

Każde gimnazjum posiada odrębne sale lekcyjne, jedną lub dwie ( po dwie Paniówki  

i Przyszowice) pracownie  komputerowe z dostępem do Internetu,  pracownię językową i 

biblioteki jako nowoczesne  centra informacyjne. Bardzo dobrze wyposażone w pomoce 

dydaktyczne i sprzęt multimedialny są pracownie przedmiotowe. Wszystkie gimnazja 

korzystają z sal gimnastycznych i kompleksów boisk sportowych szkół podstawowych. 

Posiadają jednak wiele własnego sprzętu sportowego. Uczniowie gimnazjów korzystają także 

z posiłków w stołówkach szkół podstawowych. Wszystkie gimnazja posiadają swoje szatnie 

wyposażone w zamykane szafki uczniowskie.  

Odległość  uczniów od  gimnazjów przekracza jednak  w wielu wypadkach 4 km. Do 

gimnazjum w Paniówkach dowóz uczniów z Chudowa był zorganizowany i dla nich 

bezpłatny, jednak  pozostali uczniowie gimnazjów spoza Gminy Gierałtowice dojeżdżali na 

koszt własny.  

Nauczyciele w gimnazjach posiadają stanowisko komputerowe z dostępem do 

Internetu, które najczęściej znajduje  się w pokoju nauczycielskim tych szkół. 

Kadra pedagogiczna zatrudniona w gimnazjach to wysokiej klasy specjaliści w zdecydowanej 

większości z kwalifikacjami do nauczania drugiego i trzeciego przedmiotu. W każdym 

gimnazjum zatrudniony jest psycholog lub pedagog. Z ogólnej liczby nauczycieli gimnazjów 

zdecydowana większość posiada stopień awansu zawodowego  nauczyciela dyplomowanego 

lub mianowanego. Kilkunastu  z nich to nauczyciele kontraktowi. 
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Dane dotyczące do Raportu o stanie Gminy Gierałtowice za 2019 r. 

wg danych na dzień 31.12.2019 r. 

      
  Chudów Gierałtowice Paniówki Przyszowice RAZEM 

Liczba 

uczniów 

ogółem 

247 573 547 458 1825 

Przedszkola 80 168 183 127 558 

Szkoły 

Postawowe 
167 405 364 331 1267 

            

Liczba 

oddziałów 

ogółem 

14 26 

24 (w tym 

12 

integracyjny

ch) 

22 89 

Przedszkole 4 7 

8 (w tym 3 

integracyjne

) 

6 25 

Szkoła 

Podstawowa 
10 19 

19 (w tym 9 

integracyjny

ch) 

16 64 

            

Liczba 

nauczycieli 
34 66 76 49 225 

Nauczyciele wg 

etatów 
31,54 65,34 84,46 51,56 232,9 

            

Administracja 

- liczba 
5 8 9 6 28 

Etaty 

Administracji 
4,75 6,53 8,00 6,00 25,28 
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Obsługa - 

liczba 
14 26 28 23 91 

Etaty Obsługi 12,75 22,40 25,50 20,50 81,15 

            

Razem liczba 

A i O 
19 34 37 29 119 

RAZEM 

ETATY A i O 
17,5 28,93 33,50 26,50 106,43 

            

Liczba 

wydawanych 

obiadów 

207 320 471 342 1340 

Przedszkole 82 140 183 127 532 

Szkoła 125 180 288 215 808 

            

Tygodniowa 

liczba godzin 

zajęć 

rewalidacji 

oraz zajęć w 

ramach 

pomocy 

psychologiczn

o-

pedagogicznej 

( dla dzieci z 

opiniami 

orzeczeniami) 

24 86 186 66 362 
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  Chudów Gierałtowice Paniówki Przyszowice RAZEM 

Koszt szkoły 3 803 723,47 7 591 752,54 
8 897 

998,01 
6 521 858,16 

26 815 

332,18 

            

Remonty 23 368,25 35 914,42 123 542,95 115 180,78 298 006,40 

Pomoce 

dydaktyczne 
120 243,59 86 356,35 135 241,76 79 650,99 421 492,69 

            

Subwencja 

ogólna w 2019 

r. 

15 914 565,00 zł 

      

Dane za 2019 rok 

Dowóz uczniów 

niepełnosprawnych do szkół 
146 830,55 zł 

Przewoźnik - 

 13 uczniów - 

87 013,43 zł 

Rodzice -  

17 uczniów - 

59 817,12 zł 

Dofinansowanie żłobkowe 16 060,00 zł 
Żłobek - 7 

dzieci 

Klub 

dziecięcy - 1 

dziecko 

Zwrot kosztów nauczania 

religii innych wyznań 

(wydatki) 

1 978,78 zł 
3 uczniów:  Katowice-2, 

Zabrze-1 

Zwrot kosztów wychowania 

przedszkolnego  

(wydatki) 

138 674,18 zł 

31 dzieci :  Mikołów-3, 

Knurów-8, Zabrze-2, 

Gliwice-6, Tychy-1, 

Pilchowice-1, Ruda Śląska-3,  

Siemianowice Śl.-1, 

Katowice-5, Ornontowice-1 

Zwrot kosztów wychowania 

przedszkolnego  

(dochody) 

57 506,95 zł 

17 dzieci : Pilchowice-1, 

Mikołów-5, Ruda Śl-1,  

Knurów-6, Gliwice-3, 

Ornontowice-1 
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Wydatki na oświatę w latach szkolnych 2018/2019 i 2019/2020 

   
2018/2019 

          

RW
©
  

Udział 

% 

dzieci  

Liczba 

ucznió

w w 

oddzial

e 

Wydatki na 

oświatę 

ogółem 

Subwencja 

oświatowa 

Udział 

subwenc

ji w 

wydatka

ch na 

oświatę 

Wydatki 

na 

oświatę/1 

mieszkańc

a 

Wydatki 

na 1 

ucznia 

razem 

Wydatk

i na 1 

ucznia z 

budżetu 

Wydatki 

na 1 

ucznia z 

subwencj

i 

15,3% 20 25366285 15914565 62,74%   2 133 zł  
     13899 

zł  

       

5179 zł  

       8720 

zł 

 

 

0,00% 

10,00% 

20,00% 

30,00% 

40,00% 

50,00% 

60,00% 

70,00% 

80,00% 

90,00% 
Porównanie wydatków na oświatę w 2019 r. 

Udział subwencji w 
wydatkach na oświatę w 
budżecie 

Udział oświaty w wydatkach 
budżetowych 
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C. Gospodarka mieszkaniowa 

Gmina Gierałtowice w chwili obecnej posiada 32 lokale mieszkalne (w tym 1 lokal 

socjalny), które należą do Mieszkaniowego Zasobu Gminy. Lokale te znajdują się w 9 

budynkach, z czego 7 mieszkań zlokalizowanych jest w 5 budynkach wielofunkcyjnych, 

a pozostałe 25 lokali mieszkalnych usytuowanych jest w 4 budynkach przeznaczonych tylko 

na cele mieszkaniowe. Powierzchnia najmniejszego lokalu mieszkalnego wynosi 23m
2
 (15m

2
 

– lokal socjalny), natomiast największe mieszkanie oddane w najem ma 140,5m
2
. Całkowita 

powierzchnia lokali mieszkalnych w Mieszkaniowym Zasobie Gminy wynosi 1.845,46m
2
. 

Ilość lokali mieszkalnych z podziałem na wielkość powierzchni przedstawia się następująco: 

 do 20 m
2
  - 1 

 od 20 m
2
 do 40 m

2
    - 7 

 od 40 m
2
 do 60 m

2
    - 15 

 od 60 m
2
 do 80 m

2
    - 3 

 powyżej 80 m
2
           - 6 

 

 

Giera
łtowi

ce 

Podk
owa 

Leśna 

Knur
ów 

Pilch
owic

e 

Rudzi
niec 

Wiel
owie

ś 

Tosze
k 

Pysk
owic

e 

Sośni
cowic

e 

Orno
ntowi

ce 

Orzes
ze 

Czer
wion
ka-

Leszc
zyny 

Gliwi
ce 

Zabrz
e 

Ruda 
Śląsk

a 

Serie1 15,7% 23,8% 11,7% 13,5% 9,0% 11,1% 8,5% 10,9% 11,2% 13,8% 12,4% 6,4% 11,1% 10,7% 11,6% 

0,0% 

5,0% 

10,0% 

15,0% 

20,0% 

25,0% 

30,0% 

Udział dzieci szkolno-przedszkolnych  w 2019 r. 
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Tabela 1. Szczegółowe zestawienie zasobu mieszkaniowego gminy 

Lp. Adres budynku mieszkalnego 

Powierzchnia 

całkowita lokali 

mieszkalnych 

Ilość lokali w 

budynku 

1.  
44-186 Gierałtowice, ul. Mickiewicza 43 – 

budynek wielofunkcyjny 
62,83 m

2
 2 

2.  
44-177 Chudów, ul. Dwór 2 – budynek 

mieszkalny 
535,59 m

2
 11 

3.  
44-177 Chudów, ul. Dwór 3 – budynek 

mieszkalny 
172,65 m

2
 4 

4.  
44-177 Chudów, ul. Dwór 4 – budynek 

mieszkalny 
437,06 m

2
 8 

5.  
44-177 Chudów, ul. Topolowa 6 – budynek 

mieszkalny 
94,95 m

2
 2 

6.  
44-177 Chudów, ul. Boczna 4 – budynek 

wielofunkcyjny 
121,88 m

2
 1 

7.  
44-177 Paniówki, ul. Zwycięstwa 44 – 

budynek wielofunkcyjny 
140,50 m

2
 1 

8.  
44-178 Przyszowice, ul. Parkowa 11 – 

budynek wielofunkcyjny 
68,00 m

2
 1 

9.  
44-178 Przyszowice, ul. Szkolna 3 – budynek 

wielofunkcyjny 
212,00 m

2
 2 

Razem 1.845,46 32 

Stawkę bazową czynszu (1,70zł) ustala Wójt Gminy Gierałtowice, stawka ta ulega obniżeniu 

lub podwyższeniu w zależności od wyposażenia budynku i lokalu. Zasady wynajmowania 

lokali wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Gminy oraz program gospodarowania 

nimi uchwala Rada Gminy Gierałtowice. 

Ustalanie stawki dla poszczególnych mieszkań odbywa się według następujących zasad: 

1) Obniżenia: 

 brak bieżącej wody w lokalu  -10% 

 brak wc w lokalu    -10% 

 brak WC w budynku   -15% 

 brak  kuchni lub kuchni z o oświetleniem naturalnym w lokalu -10% 

2) Podwyższenia: 
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 instalacja C.O. w lokalu   +20% 

 łazienka w lokalu    +10% 

 instalacja gazowa w lokalu   +10% 

 ciepła woda w lokalu   +5% 

Zarządcą budynków należących do Mieszkaniowego Zasobu Gminy jest Urząd Gminy 

Gierałtowice. Utrzymanie, naprawy oraz remonty budynków finansowane są z wpływów 

pochodzących z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe oraz ze środków budżetowych 

gminy. Do tej pory nie wystąpiła sprzedaż ani też zamiana lokali mieszkalnych. Nie jest też 

planowana sprzedaż lokali mieszkalnych. Zarządzanie i administrowanie budynkami i 

lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy sprawowane przez Wójta 

obejmuje głównie: 

 prowadzenie bieżącego utrzymania, remontów i modernizacji lokali mieszkalnych i 

budynków, 

 ustalanie oraz pobieranie czynszu i innych opłat związanych z najmem lokali 

mieszkalnych, 

 utrzymanie w należytym stanie technicznym nieruchomości oraz znajdujących się na 

nich urządzeń komunalnych. 

Wpływy z czynszów powinny stopniowo dążyć do pokrycia nie tylko kosztów bieżącego 

utrzymania budynków, ale zapewnić również pozyskanie środków na remonty. Najemcy 

lokali mieszkalnych opłacają czynsz najmu, ustalony według stawki podstawowej za 1 m² 

powierzchni użytkowej lokali, z uwzględnieniem czynników obniżających lub 

podwyższających wartość użytkową lokalu. Stawkę czynszu regulowanego za 1 m² 

powierzchni użytkowej z tytułu najmu ustala Wójt Gminy w drodze zarządzenia Wójta 

Gminy Gierałtowice, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W chwili obecnej są 

prowadzone prace nad poprawą unieważnionej uchwały w sprawie Wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gierałtowice na lata 2020-2024 (pierwotny 

projekt przygotowywany w 2019 r.). 

Na koniec 2019 roku: 

-  zaległości czynszowe z lokali mieszkalnych wyniosły 102 362,85zł: w tym odsetki: 27 

854,56zł; w 

- ilość postępowań windykacyjnych dot. lokali gminnych - 3 

- zaległości czynszowe umorzone 0 zł 
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V. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii 

A. Strategia rozwoju  

1. Strategia  Rozwoju  Gminy  Gierałtowice 2005 – 2015 

Status dokumentu – nieaktualny, w 2019 roku nie podjęto prac nad aktualizacją lub 

tworzeniem nowego dokumentu, w oczekiwaniu na zmianę Ustawy o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (projekt znajduje się od końca 2019 r. w Sejmie, przewiduje m.in. 

szczegółowe rozwiązania dotyczące sporządzania planów rozwoju w gminach; obecne 

rozwiązania prawne nie nakładają na gminy obowiązku sporządzania Strategii rozwoju). 

Przyszła Strategia Rozwoju musi być skorelowana z ostatecznymi ustaleniami nowego 

Studium do PZP, zgodnie z uchwałą Rady Gminy w 2019 r. 

2. Plan  Rozwoju  Lokalnego  Gminy  Gierałtowice 2005 – 2008 

Status dokumentu – nieaktualny, w 2019 roku nie podjęto prac nad aktualizacją lub 

tworzeniem nowego dokumentu, ponieważ Gmina Gierałtowice nie spełnia w perspektywie 

finansowania 2014-2020 kryteriów dla udziału we wsparciu PROW na ten cel. 

3. Strategia Promocji  Gminy  Gierałtowice 

Status dokumentu – przyjęty 27 października 2006 r. formalnie aktualny, faktycznie 

częściowo nieaktualny i nieadekwatny do dynamicznych zmian w otoczeniu Gminy;  

 

4. Strategia  rozwiązywania  problemów społecznych gminy Gierałtowice  na lata 

2016-2020 

Status dokumentu – przyjęty w 2016 . na lata 2016-2020. aktualny, realizowany, w 2019 

roku nie podjęto prac nad aktualizacją lub tworzeniem nowego dokumentu. Strategia 

pozostaje w zgodności z dokumentami strategicznymi i programowymi, które opracowano na 

szczeblu europejskim, krajowym. W 2019 roku nie podjęto prac (nie było potrzeby) nad 

aktualizacją lub tworzeniem nowego dokumentu. 

 

5. Strategia rozwoju oświaty 

 

Status dokumentu – przyjęty w 2010 r. formalnie nieaktualny, faktycznie aktualny; w 2019 

roku nie podjęto prac nad aktualizacją lub tworzeniem nowego dokumentu. 
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6. Program współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 

2019 r. 

Uchwała Nr XV/118/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 20-11-2019 w sprawie przyjęcia 

Programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok 

Celem głównym Programu jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego - wzmocnienie roli  

organizacji w realizacji zadań publicznych, podnoszenie efektywności oraz jakości  

prowadzonych przez nie działań. 

Współpraca o charakterze finansowym odbywała się poprzez zlecanie organizacjom realizacji 

zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Zlecanie 

realizacji zadań odbywało się po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert.  

W 2019r. przeprowadzono cztery otwarte konkursy ofert: 

1. z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, przekazano dotacje 

w łącznej kwocie 165 000,00 zł., na wsparcie realizacji 10 zadań, 

2. z zakresu kultury fizycznej i sportu przekazano dotacje w łącznej kwocie  87 000,00 zł na 

wsparcie realizacji 8 zadań, 

3. z zakresu kultury i sztuki przekazano dotacje w łącznej kwocie 16 350,00 zł na wsparcie 

realizacji 8 zadań 

4. w dziedzinie ochrony zdrowia udzielono jednej dotacji na zadanie „Nieodpłatne 

udostępnienie krytej pływalni niepełnosprawnym mieszkańcom Gminy Gierałtowice, 

celem poprawa ich stanu zdrowia i ogólnej kondycji fizycznej na kwotę 4 932,00 zł. 

W trybie pozakonkursowym (tzw. małe dotacje), udzielono pięciu dotacji na łączną kwotę 

14 330,00 zł 

Łącznie w 2019 roku Wójt Gminy Gierałtowice zawarł z organizacjami pozarządowymi 

32 umowy, na kwotę 287 612 zł.  Wszystkie zadania zostały zrealizowane. 

Pozafinansowe formy współpracy były realizowane w szczególności poprzez: 

1. nieodpłatne użyczanie organizacjom samorządowym lokali na siedziby w budynkach 

znajdujących się w zasobach Gminy Gierałtowice, 

2. nieodpłatne udostępnianie sali, na spotkania i organizowane imprezy, w budynkach 

znajdujących się w zasobach Gminy Gierałtowice, 

3. prowadzenie na stronie internetowej Gminy Gierałtowice oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej zakładki „Organizacje pozarządowe”, zawierającej bazę danych o 

organizacjach pozarządowych działających na terenie gminy, informacje o ogłaszanych 

przez Wójta Gminy  konkursach na realizacje zadań publicznych, ich rozstrzygnięciach 
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oraz ogłoszenia o prowadzonych konsultacjach społecznych, 

4. publikowanie informacji o organizowanych przedsięwzięcia na stronie internetowej 

Urzędu Gminy oraz w „Wieściach Gminy Gierałtowice”, 

5. konsultowanie z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez 

Radę Gminy  - w 2019r. poddano pod konsultację 24 projektów uchwał, 

6. patronat nad imprezami organizowanymi przez organizacje oraz  prowadzenie wspólnych 

przedsięwzięć, poprzez: udzielanie wsparcia technicznego i organizacyjnego, 

przekazywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych, zakup nagród i pucharów, 

itp. 

7. Plan gospodarki niskoemisyjnej  

Plan gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Gierałtowice przyjęty został do realizacji  

uchwałą nr XXI/138/16 Rada Gminy Gierałtowice z dnia 22 marca 2016 r. Głównym 

założeniem ww. planu jest poprawa stanu powietrza atmosferycznego przy zrównoważonym i 

efektywnym wykorzystaniu nośników energii poprzez wsparcie gospodarki niskoemisyjnej na 

terenie Gminy Gierałtowice. Założenia Planu realizowane będą przez wyznaczone cele 

szczegółowe: 

Cel szczegółowy I – Wzrost efektywności energetycznej obiektów ze szczególnym 

uwzględnieniem budynków sektora komunalnego. 

Cel szczegółowy II - Redukcja zanieczyszczeń szczególnie PM10, CO2 pochodzących 

zwłaszcza z indywidualnych źródeł ciepła. 

Cel szczegółowy III – Zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego Gminy ze 

szczególnym uwzględnieniem instalacji OZE/URE - realizacja założeń minicentrów 

energetycznych. 

W 2019 r. zrealizowany został I etap Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy 

Gierałtowice, przejętego uchwałą nr XLVIII/339/18 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 

21.08.2018 r. W ramach realizacji tego etapu Gmina wsparła, poprzez udzielenie dotacji 100 

inwestycji wymiany starych, nieekologicznych źródeł ciepła na nowe źródło ekologiczne, w 

tym:  

 60 dotacji na kocioł węglowy z automatycznym dozowaniem paliwa klasy 5,   

 25 dotacji na kocioł gazowy, 

 15 dotacji na biomasę. 

Dotacji udzielono na zasadach określonych w uchwale nr VII/58/2019 Rady Gminy 

Gierałtowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy 
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Gierałtowice dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w 

ramach realizacji Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Gierałtowice, przy 

wsparciu środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Katowicach. Wysokość dotacji wynosiła 60 % kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 7 200 

zł. Całkowita suma przyznanych dotacji w ramach pierwszego etapu realizacji Programu 

ograniczenia niskiej emisji w 2019 r. wyniosła 1 511 645,63 zł. 

W kolejnym etapie, Rada Gminy Gierałtowice w dniu 30.10.2019 r. przyjęła uchwałę nr 

XIV/109/2019 w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy Gierałtowice dotacji 

celowej na wymianę źródeł ciepła lub montaż urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł 

odnawialnych w budynkach lub lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu 

ograniczania niskiej emisji dla Gminy Gierałtowice. Na zasadach określonych powyższą 

uchwałą Program będzie w dalszym ciągu realizowany począwszy od 2020 r. 

Ponadto, na podstawie uchwały Rady Gminy Gierałtowice nr XXVIII/183/16 z dnia 

13.12.2016 r. w sprawie określenia zasad udzielenia z budżetu gminy Gierałtowice dotacji 

celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, 

polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych położonych 

na terenie Gminy Gierałtowice przyznano w 2019 r. dotacje po wymianie w budynku lub 

lokalu mieszkalnym starego nieekologicznego źródła ciepła na nowe ekologiczne źródło 

ciepła, w tym: 

 21dotacji na ogrzewanie niskoemisyjnymi kotłami c.o. z podajnikiem na paliwo 

stałe(ekogroszek), 

 3 dotacje na ogrzewanie niskoemisyjnymi kotłami c.o. z podajnikiem na paliwo stałe 

(bionasa), 

 16 dotacji na ogrzewanie gazem, 

 1 dotacja na pompę ciepła. 

W zakresie oświetlenia ulicznego w roku 2019 na terenie Gminy Gierałtowice 

przeprowadzono wymianę 78 opraw oświetlenia ulicznego oraz prowadzona była bieżąca 

naprawa i konserwacja infrastruktury oświetleniowej w ramach umowy zawartej z Tauron 

Dystrybucja Serwis S.A.  
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8. Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe  

Nieaktualny, brak aktualizacji w 2019 roku. 

Zgodnie z art. 19. 1. Prawa Energetycznego, Wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje 

projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, zwany 

dalej „projektem założeń”. Aktualizacja tego programu ma być przeprowadzana co 3 lata. Po 

raz pierwszy Projekt założeń został przyjęty w Gminie w 2013 roku. Nie było aktualizacji w 

2016 roku. W czerwcu 2018 roku Gmina zleciła wykonawcy zewnętrznemu opracowania 

Projektu, który ostatecznie jednak nie został formalnie przyjęty w 2019 r. przez Radę Gminy 

Gierałtowice. Aktualizacja zostanie przeprowadzona siłami własnymi Urzędu Gminy. 

 

9. Wieloletni programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Gierałtowice 

W 2019 r. rozpoczęto prace nad  Wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Gierałtowice na lata 2020-2024, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 21 

czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy (uchwalony w 

styczniu 2020 r.) 

 

10. Wieloletni programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w 

domu” na lata 2019–2023 

Uchwała Nr III/26/2018 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 12-12-2018 w sprawie 

przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek 

w szkole i w domu” na lata 2019–2023 

 

11. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Gierałtowice w 2019 r. 

Uchwała Nr VII/62/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27-03-2019 w sprawie 

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gierałtowice w 2019 r. 

 

12. Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy 

Gmina posiada ważne studium, uchwalone 12 grudnia 2017 roku. 
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Równocześnie przystąpiono do sporządzenia nowego studium - chwała Nr VII/60/2019 Rady 

Gminy Gierałtowice z dnia 27-03-2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium 

uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice” 

13. Gminny Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół w Gminie 

Gierałtowice” 

Uchwała Nr VII/64/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27-03-2019 w sprawie 

przyjęcia „Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół 

w Gminie Gierałtowice” 

14. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021”  

Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27-03-2019 w sprawie przyjęcia 

„Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021” 

 



 

63 

Raport o stanie Gminy Gierałtowice w 2019 r. 

15. Gminny  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020” 

Uchwała Nr XV/119/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 20-11-2019 w sprawie przyjęcia 

„Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020” 

B. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

REJESTR  MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

GMINY GIERAŁTOWICE wg stanu na dzień 31-12-2018 r. 

Lp.                   NAZWA 

DOKUMENTU 

  NR 

UCHWAŁY 

DATA 

UCHWALE

NIA 

   DZIENNIK 

URZĘDOWY 

STATUS 

 

  1 

 

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Gierałtowice 

 

III/9/79 

 

28.06.197

9r. 

 

Dz. Urz. WRN 

Nr 5  

poz. 52 

 

nie 

obowiązuje 

 

  2 

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Gierałtowice 

 

X/41/91 

 

25.04.199

1r. 

Dz. Urz. Woj. Śl. 

Nr 9 poz. 142 

z dnia 

14.08.1991r. 

 

nie 

obowiązuje 

   

  3 

Zmiana nr 1 miejscowego 

planu ogólnego 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Gierałtowice w 

Gierałtowicach 

XLIV/22

6/98 

 

16.06.199

8r. 

Dz. Urz. Woj. 

Kat. Nr 30 poz. 

334  

z dnia 

09.10.1998r. 

 

obowiązuje 

 

  4 

Zmiana nr 2 miejscowego 

planu ogólnego 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Gierałtowice w 

Przyszowicach 

 

XLIV/228

/98 

 

16.06.199

8r. 

Dz. Urz. Woj. 

Kat. Nr 32 poz. 

525 

z dnia 

30.10.1998r. 

 

   

obowiązuje 

  

  5 

Zmiana nr 3 miejscowego 

planu ogólnego 

 

XLIV/229

 

16.06.199

Dz. Urz. Woj. 

Kat. Nr 32 poz. 

 

   obowiązuje 
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zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Gierałtowice w Paniówkach 

/98 8r. 526 

z dnia 

30.10.1998r. 

   

  6 

Zmiana nr 4 miejscowego 

planu ogólnego 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Gierałtowice w Chudowie 

 

XLIV/230

/98 

 

16.06.199

8r.  

Dz. Urz. Woj. 

Kat. Nr 32 poz. 

527 

    z dnia 30.10.1998r. 

 

   obowiązuje 

 

  7  

Zmiana nr 5 miejscowego 

planu ogólnego 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Gierałtowice w Paniówkach 

 

XLIV/231

/98 

 

   16.06.1998r. 

Dz. Urz. Woj. 

Kat. Nr 32 poz. 

528 

    z dnia 30.10.1998r. 

 

   obowiązuje 

 

  8 

Zmiana nr 6 miejscowego 

planu ogólnego 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Gierałtowice w 

Przyszowicach 

 

XLIV/232

/98 

    

   16.06.1998r. 

Dz. Urz. Woj. 

Kat. Nr 33 poz. 

540 

    z dnia 19.11.1998r. 

 

   obowiązuje 

 

 9 

Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Gierałtowice dla terenów 

położonych w 

Przyszowicach 

 

XLIV/235

/98 

 

   16.06.1998r. 

 

Dz. Urz. Woj. 

Kat. Nr 35 poz. 

568 

z dnia 30.11.1998r. 

 

   obowiązuje 

10  Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Gierałtowice dla terenów 

położonych wzdłuż granic z 

gminą Knurów 

 

XLIV/234

/98 

 

   16.06.1998r. 

 

Dz. Urz. Woj. 

Kat. Nr 35 poz. 

567 

z dnia 

30.11.1998r. 

 

 

   obowiązuje 

 

 11 

 

Zmiana nr 8 miejscowego 

planu ogólnego 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

 

XI/52/99 

 

   09.09.1999r. 

 

Dz. Urz. Woj. 

Kat. Nr 33 poz. 

540 

    z dnia 19.11.1998r. 

 

   obowiązuje 
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Gierałtowice 

  

 12 

Zmiana nr 10 miejscowego 

planu ogólnego 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Gierałtowice 

 

XI/53/99 

 

    

09.09.1999r. 

Dz. Urz. Woj. Śl. 

Nr 51 poz. 1255 

    z dnia 

25.11.1998r. 

 

   obowiązuje 

 

 

 13 

Zmiana miejscowego planu 

ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Gierałtowice w rejonie ulicy 

Gliwickiej i ulicy Zabrskiej 

w Paniówkach  

 

XXXVIII/1

96/2001 

      

     

22.11.2001r. 

Dz. Urz. Woj. Śl. 

Nr 100 poz. 3222 

z dnia 

07.12.2001r. 

 

   obowiązuje 

 

 

 14 

Zmiana miejscowego planu 

ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Gierałtowice w rejonie 

skrzyżowania ulicy 

Gliwickiej i ulicy Brzeg w 

Przyszowicach 

 

XXXVIII/1

97/2001 

 

     

22.11.2001r. 

Dz. Urz. Woj. Śl. 

Nr 100 poz. 3223 

z dnia 

07.12.2001r. 

 

   obowiązuje 

 

 

 15 

Zmiana miejscowego planu 

ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Gierałtowice w rejonie ulicy 

Gliwickiej w Paniówkach 

 

XXXVIII/1

98/2001 

 

     

22.11.2001r. 

Dz. Urz. Woj. Śl. 

Nr 100 poz. 3224 

z dnia 

07.12.2001r. 

 

   obowiązuje 

 

 

 16 

Zmiana miejscowego planu 

ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Gierałtowice w rejonie ulicy 

Gliwickiej w Paniówkach 

 

XXXVIII/1

99/2001 

 

    

22.11.2001r. 

Dz. Urz. Woj. Śl. 

Nr 100 poz. 3225 

z dnia 

07.12.2001r. 

 

   obowiązuje 

 

  

 17 

Zmiana miejscowego planu 

ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Gierałtowice w rejonie ulicy 

Gierałtowickiej w 

Przyszowicach 

 

XXXVIII/2

00/2001 

 

    

22.11.2001r. 

Dz. Urz. Woj. Śl. 

Nr 100 poz. 3226 

z dnia 

07.12.2001r. 

 

   obowiązuje 
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18 

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Gierałtowice, dla obszaru 

całej Gminy 

 

XXXIII/194

/05 

 

28.04.200

5 r. 

  Dz. Urz. Woj. 

Śl. Nr 64 

poz. 1658 

z dnia 

23.05.2005r. 

 

nie 

obowiązuje 

 

 

19 

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru 

zlokalizowanego w 

sołectwie Przyszowice w 

rejonie ul. Granicznej 

 

 

XIII/98/11 

 

 

27.10.201

1r. 

 

Dz. Urz. Woj. Śl. 

Nr 323 

poz. 5633 

z dnia 

21.12.2011r. 

 

 

obowiązuje 

20 Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Gierałtowice dla terenu 

położonego w 

Przyszowicach przy ul. 

Brzeg 

 

XIV/109/11 

 

    

29.11.201

1r. 

 

Dz. Urz. Woj. Śl.  

poz. 129 

z dnia 

12.01.2012r. 

  

   

   

obowiązuje 

 

21 

 

Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Gierałtowice dla terenu 

położonego w Paniówkach 

przy ul. Powstańców Śl. 

 

    XVII/143/12 

 

    

28.02.2012r. 

 

Dz. Urz. Woj. Śl.  

poz. 1431 

z dnia 

30.03.2012r. 

    

   obowiązuje 

 

W 2019 roku trwały intensywne prace konsultacyjne nad PZP dla poszczególnych sołectw.  

C. Gminny program rewitalizacji  

 

Przyjęty Uchwałą Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 czerwca 2017 r. na podstawie Ustawy 

o samorządzie gminnym. 
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Rys. 1 Granice obszaru zdegradowanego 

 

Cechy obszaru zdegradowanego w gminie Gierałtowice 

Podobszar Liczba 

mieszkańców 

Powierzchnia 

[km
2
] 

Gierałtowice 3736 4,062 

Chudów 1097 1,729 

Paniówki 563 0,406 

Przyszowice 2185 2,074 

Źródło: Opracowanie własne 
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Delimitacja obszaru rewitalizacji 

W wyniku analizy koncentracji zjawisk społecznych oraz towarzyszących im zjawisk 

w innych sferach, występujących na obszarze zdegradowanym, możliwe jest wyznaczenie 

obszaru rewitalizacji.  

Obszar rewitalizacji gminy Gierałtowice składa się z czterech podobszarów rozmieszczonych  

w następujący sposób: 

 sołectwo Gierałtowice – podobszar Gierałtowice, 

 sołectwo Chudów – podobszary Zamek i Chudów, 

 sołectwo Przyszowice – podobszar Przyszowice.  

Podobszary obszaru rewitalizacji posiadają cechy przedstawione w tabeli. 

Cechy obszaru rewitalizacji w gminie Gierałtowice 

Podobszar Liczba 

mieszkańców 

Powierzchnia 

[km
2
] 

Gierałtowice 1835 1,4808 

Chudów 475 0,3676 

Zamek 65 0,1665 

Przyszowice 936 0,4538 

Źródło: Opracowanie własne 
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Granice Obszaru Zdegradowanego i Obszaru Rewitalizacji 
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Numer 

projekt

u 

Tytuł projektu Realizator Lokalizacja 

Syntetyczny opis 

działań / 

prognozowane 

rezultaty / sposób 

pomiaru 

Okres 

realizac

ji 

Szacunko

wy koszt 

realizacji 

projektu 

w [zł] 

1.  Rozbudowa 

budynku przy 

ul. 

Powstańców 

Śląskich 1 w 

Gierałtowicac

h na potrzeby 

Gminnego 

Ośrodka 

Kultury - jako 

miejsca 

integracji 

społeczności 

lokalnej 

Urząd Gminy Gierałtowice, ul. 

Powstańców 

Śląskich 1 – OR 

– podobszar 

Gierałtowice 

Działania: 

Rozbudowa 

budynku w celu 

stworzenia m.in. 

infrastruktury do 

integracji 

społeczności 

lokalnej 

Rezultaty: 

zwiększenie 

integracji 

społeczności 

lokalnej i jej dostępu 

do usług 

społecznych  

Sposób pomiaru:  

Liczba osób 

korzystających ze 

wspartej 

infrastruktury 

2019-

2021 

5 000 000  
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Numer 

projekt

u 

Tytuł projektu Realizator Lokalizacja 

Syntetyczny opis 

działań / 

prognozowane 

rezultaty / sposób 

pomiaru 

Okres 

realizac

ji 

Szacunko

wy koszt 

realizacji 

projektu 

w [zł] 

2.  Rewitalizacja 

budynku przy 

ul. Korfantego 

7B w 

Gierałtowicac

h na rzecz 

realizacji 

polityki 

senioralnej 

Urząd Gminy Gierałtowice ul. 

Korfantego 7B – 

OR – podobszar 

Gierałtowice 

Działania: 

Rewitalizacja 

budynku w celu 

stworzenia m.in. 

infrastruktury do 

integracji 

społeczności 

lokalnej seniorów 

Rezultaty: 

zwiększenie 

integracji 

społeczności 

lokalnej i jej dostępu 

do usług 

społecznych  

Sposób pomiaru:  

Liczba osób 

korzystających ze 

wspartej 

infrastruktury 

2020-

2021 

1 000 000  
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Numer 

projekt

u 

Tytuł projektu Realizator Lokalizacja 

Syntetyczny opis 

działań / 

prognozowane 

rezultaty / sposób 

pomiaru 

Okres 

realizac

ji 

Szacunko

wy koszt 

realizacji 

projektu 

w [zł] 

3.  Rewitalizacja 

Pałacu w 

Przyszowicach 

na rzecz usług 

społecznych 

Urząd Gminy Przyszowice, ul. 

Parkowa 11 – OR 

– podobszar 

Przyszowice 

Działania: 

Rewitalizacja 

budynku i otoczenia 

w celu stworzenia 

m.in. infrastruktury 

do świadczenia 

usług społecznych 

Rezultaty: 

zwiększenie 

integracji 

społeczności 

lokalnej i jej dostępu 

do usług 

społecznych  

Sposób pomiaru:  

Liczba osób 

korzystających ze 

wspartej 

infrastruktury 

2017-

2020 

5 000 000  
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Numer 

projekt

u 

Tytuł projektu Realizator Lokalizacja 

Syntetyczny opis 

działań / 

prognozowane 

rezultaty / sposób 

pomiaru 

Okres 

realizac

ji 

Szacunko

wy koszt 

realizacji 

projektu 

w [zł] 

4.  Rozwijanie 

środowiskowy

ch form opieki 

nad dziećmi i 

młodzieżą 

Urząd Gminy Gmina 

Gierałtowice  

Działania: Rozwój 

oferty świetlic 

środowiskowych w 

tym z programem 

socjoterapeutycznyc

h 

Rezultaty: Rozwój 

miejsc świadczenia 

usług społecznych 

istniejących po 

zakończeniu 

projektu 

Sposób pomiaru:  

Liczba wspartych w 

programie miejsc 

świadczenia usług 

społecznych 

istniejących po 

zakończeniu 

projektu 

2018-

2022 

1 000 000  
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Numer 

projekt

u 

Tytuł projektu Realizator Lokalizacja 

Syntetyczny opis 

działań / 

prognozowane 

rezultaty / sposób 

pomiaru 

Okres 

realizac

ji 

Szacunko

wy koszt 

realizacji 

projektu 

w [zł] 

5.  Stworzenie i 

funkcjonowan

ie Klubu 

Seniora 

Urząd Gminy Gierałtowice, ul. 

Korfantego 7– 

OR – podobszar 

Gierałtowice 

 

Działania: 

Stworzenie i 

funkcjonowanie 

Klubu Seniora 

Rezultaty:  

Miejsce spotkań 

łączące uniwersytet 

trzeciego wieku, 

miejsce spotkań i 

gabinetu 

rehabilitacyjny 

Sposób pomiaru:  

Liczba powstałych 

Klubów Seniora 

2018-

2022 

500 000 

6.  Utworzenie 

mieszkań 

socjalnych i 

chronionych 

na terenie 

Gminy 

Gierałtowice 

Urząd Gminy Chudów, ul. 

Dwór – OR – 

podobszar Dwór, 

ul. Boczna – 

podobszar 

Chudów 

 

Działania: 

Utworzenie 

mieszkań socjalnych 

na terenie Gminy 

Gierałtowice 

Rezultaty:  

Mieszkania socjalne 

Sposób pomiaru:  

Liczba powstałych 

mieszkań socjalnych 

2019-

2021 

1 500 000 
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Numer 

projekt

u 

Tytuł projektu Realizator Lokalizacja 

Syntetyczny opis 

działań / 

prognozowane 

rezultaty / sposób 

pomiaru 

Okres 

realizac

ji 

Szacunko

wy koszt 

realizacji 

projektu 

w [zł] 

7.  Program 

aktywizacyjny 

dla 

mieszkańców 

OR – 

Podobszar 

Dwór 

Urząd Gminy Chudów ul. 

Dwór, Paniówki 

ul. Strażacka – 

OR – podobszar 

Dwór 

Działania: 

– socjoterapia, 

– realizacja 

projektów 

socjalnych dla 

całych rodzin 

zagrożonych 

wykluczeniem, 

– integracja rodziny 

poprzez 

organizowanie 

spotkań i 

warsztatów 

zapobiegających 

izolacji, 

– warsztaty 

podnoszące 

kompetencje 

wychowawcze 

rodziców, 

– warsztaty 

podnoszące 

motywację do 

podjęcia pracy, w 

tym w ramach 

spółdzielni socjalnej 

– poradnictwo 

specjalistyczne. 

Rezultaty: 

– podniesienie 

poziomu aktywności 

społecznej,  

– zwiększenie 

kompetencji 

społecznych 

umożliwiających 

poprawę relacji w 

rodzinie i 

środowisku, 

2018-

2022 

300 000 



 

76 

Raport o stanie Gminy Gierałtowice w 2019 r. 

Numer 

projekt

u 

Tytuł projektu Realizator Lokalizacja 

Syntetyczny opis 

działań / 

prognozowane 

rezultaty / sposób 

pomiaru 

Okres 

realizac

ji 

Szacunko

wy koszt 

realizacji 

projektu 

w [zł] 

8.  Budowa 

instalacji do 

produkcji 

biogazu 

pochodzenia 

rolniczego 

Urząd Gminy Gmina 

Gierałtowice 

Działania: 

Wykorzystanie 

źródeł odnawialnych 

do produkcji gazu 

m. in. do zasilenia 

kotłowni Pałacu w 

Przyszowicach  

Rezultaty:  

Ochrona środowiska 

– poprawa jakości 

powietrza 

Sposób pomiaru:  

Liczba jednostek 

wytwarzania gazu ze 

źródeł 

alternatywnych 

2019-

2021 

781 

244,29 
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Numer 

projekt

u 

Tytuł projektu Realizator Lokalizacja 

Syntetyczny opis 

działań / 

prognozowane 

rezultaty / sposób 

pomiaru 

Okres 

realizac

ji 

Szacunko

wy koszt 

realizacji 

projektu 

w [zł] 

9.  Edukacja 

ekologiczna 

mieszkańców 

Obszaru 

Rewitalizacji 

Urząd Gminy, 

NGO 

(wybrany) 

Wszystkie 

podobszary OR 

Działania: 

Pogadanki oraz 

spotkania dotyczące 

umiejętnego 

spalania 

konwencjonalnych 

paliw w domowych 

paleniskach 

Rezultaty:  

Ochrona środowiska 

– poprawa jakości 

powietrza 

Sposób pomiaru:  

Liczba osób, które 

wzięły udział w 

aktywnościach 

projektu  

Szacowany roczny 

spadek emisji gazów  

cieplarnianych 

2018-

2020 

60 000 
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Numer 

projekt

u 

Tytuł projektu Realizator Lokalizacja 

Syntetyczny opis 

działań / 

prognozowane 

rezultaty / sposób 

pomiaru 

Okres 

realizac

ji 

Szacunko

wy koszt 

realizacji 

projektu 

w [zł] 

10.  Budowa i 

funkcjonowan

ie w 

pierwszym 

roku 

przedszkola w 

Chudowie 

Urząd Gminy Chudów – OR – 

Podobszar 

Chudów 

Działania: Budowa 

i funkcjonowanie w 

pierwszym roku 

przedszkola w 

Chudowie 

Rezultaty: 

zwiększenie dostępu 

do miejsc 

przedszkolnych  

Sposób pomiaru:  

Liczba 

nowoutworzonych 

miejsc 

przedszkolnych  

2018-

2019 

 

5 500 000 

zł (w tym 

1 500 000 

zł na 

funkcjono

wanie w 

pierwszy

m roku) 

11.  Adaptacja 

budynku i 

funkcjonowan

ie w 

pierwszym 

roku 

przedszkola w 

Paniówkach 

Urząd Gminy Paniówki – OZ – 

Podobszar 

Paniówki 

(Zdegradowany) 

Działania: 

Adaptacja budynku i 

funkcjonowanie w 

pierwszym roku 

przedszkola w 

Paniówkach 

Rezultaty: 

zwiększenie dostępu 

do miejsc 

przedszkolnych  

Sposób pomiaru:  

Liczba 

nowoutworzonych 

miejsc 

przedszkolnych 

2018-

2019 

1 000 000 

zł (w tym 

750 000 zł 

na 

funkcjono

wanie w 

pierwszy

m roku) 
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Numer 

projekt

u 

Tytuł projektu Realizator Lokalizacja 

Syntetyczny opis 

działań / 

prognozowane 

rezultaty / sposób 

pomiaru 

Okres 

realizac

ji 

Szacunko

wy koszt 

realizacji 

projektu 

w [zł] 

12.  Program 

rozwojowy dla 

szkół w 

Gminie 

Gierałtowice 

Urząd Gminy Gmina 

Gierałtowice 

Działania: 

Wdrożenie 

programów 

rozwojowych 

Rezultaty: wzrost 

kompetencji 

Sposób pomiaru:  

Liczba szkół 

objętych wsparciem 

Liczba uczniów 

objętych wsparciem 

2018-

2022 

2 500 000 

13.  Przygotowanie 

terenu 

obejmujące 

uzbrojenie i  

budowę drogi  

w kierunku 

Knurowa, dla 

celów 

inwestycyjnyc

h. 

 

 

Urząd Gminy Gierałtowice – 

OR – Podobszar 

Gierałtowice 

Działania: 

Przygotowanie 

terenu pod budowę 

drogi dojazdowej do 

terenów 

przemysłowych 

Rezultaty: 

zagospodarowanie 

terenu oraz rozwój 

terenów 

przeznaczonych na 

działalność 

gospodarczą 

Sposób pomiaru:  

Powierzchnia 

przygotowanych 

terenów 

inwestycyjnych 

2020-

2022 

1 500 000 
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Numer 

projekt

u 

Tytuł projektu Realizator Lokalizacja 

Syntetyczny opis 

działań / 

prognozowane 

rezultaty / sposób 

pomiaru 

Okres 

realizac

ji 

Szacunko

wy koszt 

realizacji 

projektu 

w [zł] 

14.  Program 

wsparcia 

powstawania 

nowych firm 

w Gminie 

Gierałtowice 

Urząd Gminy Gmina 

Gierałtowice – 

Obszar 

Rewitalizacji – 

Wszystkie 

podobszary  

Działania: 

Wsparcie 

powstawania 

nowych firm 

(zwłaszcza około 

turystycznych) w 

gminie poprzez: 1. 

Bezzwrotne dotacje 

na rozpoczęcie 

działalności 

gospodarczej. 

2. Wsparcie 

doradczo-

szkoleniowe dla 

osób planujących 

rozpoczęcie 

działalności 

3. Wsparcie 

pomostowe 

W procesie 

rekrutacji 

uczestników 

dodatkowe punkty 

będą przydzielane 

mieszkańcom 

Obszaru 

Rewitalizacji.  

Rezultaty: Nowo 

powstałe firmy 

Sposób pomiaru:  

Liczba utworzonych 

miejsc pracy w 

ramach udzielonych 

z EFS środków na 

podjęcie 

działalności 

gospodarczej 

2019-

2020 

500 000 
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W 2019 roku kontynuowano  prace analityczno-projektowe związane z Pałacem w 

Przyszowicach.  

D. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

 Formalnie na koniec 2019 r. Gmina nie miała takiego programu. Ostatnie prace 

projektowe w tym zakresie są datowane na 2010 rok. W 2019 r. przygotowano projekt 

Programu, który uchwalono ostatecznie,  w maju 2020 roku. 

E. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych  

od dnia 31 października 2018 r. do dnia 30 października 2021  r. przyjęty zarządzeniem Wójta 

Gminy Gierałtowice   Nr 0050.194.2018 z dnia 31 października 2018 r.  

Podstawą prawną opracowania planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości, 

zwanego dalej  "planem wykorzystania zasobu",  jest art. 25  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 

roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm., dalej - 

u.g.n.).  

Gminny zasób nieruchomości jest podstawowym składnikiem mienia gminnego, 

którego wykorzystanie służy celom publicznym, w tym przede wszystkim świadczeniu usług 

o charakterze użyteczności publicznej, realizacji zorganizowanej działalności inwestycyjnej 

oraz innym działaniom zmierzającym do stymulowania rozwoju lokalnego,  przy zachowaniu 

nadrzędnej zasady wykorzystywania zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki.  

Zgodnie z art. 4 pkt 2 i art. 24 ust. 1 u.g.n., zasób nieruchomości gminnych tworzą 

nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w 

użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego 

gminy.  

Zasobem nieruchomości Gminy Gierałtowice gospodaruje Wójt Gminy Gierałtowice (art. 

25 ust. 1 u.g.n.). Stosownie do art. 23 ust. 1 i art. 25 ust. 2 u.g.n., gospodarowanie zasobem 

obejmuje w szczególności: 

 ewidencjonowanie nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości, 

 zapewnienie wyceny tych nieruchomości, 

 zabezpieczanie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, 

 wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości 

udostępniane z zasobu oraz prowadzenie windykacji tych należności, 
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 współpracę z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują 

nieruchomościami Skarbu Państwa i nieruchomościami należącymi do innych 

jednostek samorządu terytorialnego, 

 zbywanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu oraz nabywanie 

nieruchomości do zasobu, 

 oddawanie w dzierżawę, wynajmowanie i użyczanie nieruchomości wchodzących 

w skład zasobu,  

 podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach 

dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, o zapłatę 

należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu, 

dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia 

własności nieruchomości przez zasiedzenie, 

 składanie wniosków o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa 

oraz o wpis w księdze wieczystej,  

 sporządzanie planów wykorzystania zasobu,  

 przygotowywanie opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych,  

 dokonywanie podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości,  

 wyposażanie nieruchomości, w miarę możliwości, w niezbędne urządzenia 

infrastruktury technicznej. 

Podstawą tworzenia gminnego zasobu nieruchomości jest studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (art. 24 ust. 3 u.g.n.). 

Nieruchomości gminy oddane w użytkowanie wieczyste nie wchodzą w skład zasobu i gmina 

nie ma obowiązku ich ewidencjonowania. 

Przedmiot i zakres planu wykorzystania zasobu 

Stosownie do art. 25 ust. 2a u.g.n.,  plan wykorzystania zasobu opracowany został na okres 3 

lat i  zawiera: 

1) zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu oraz nieruchomości oddanych 

w użytkowanie wieczyste; 

2) prognozę: 

a) dotyczącą udostępnienia nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości do 

zasobu, 
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b) poziomu wydatków związanych z udostępnieniem nieruchomości zasobu oraz 

nabywaniem nieruchomości do zasobu, 

c) wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 

oddanych  w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu 

nieruchomości, 

d) dotyczącą aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 

oddanych  w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu 

nieruchomości; 

3) program zagospodarowania nieruchomości zasobu. 

Plan wykorzystania zasobu określa główne kierunki działań w odniesieniu do 

nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Gierałtowice, zapewniające 

zrównoważony rozwój gminy, uwzględniając: 

 kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy określone w Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice, 

przyjętym uchwałą Nr XXXIX/268/17 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 12 grudnia 

2017 r. 

 kierunki wykorzystywania gminnego zasobu nieruchomości wskazane w art. 24 ust.2 

u.g.n., do których należą:  

◦ cele rozwojowe gmin i zorganizowanej działalności inwestycyjnej, a w 

szczególności  realizacja budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym 

budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej,  

◦ realizacja innych celów publicznych. 

Rozstrzygnięcia o sposobie i formie zagospodarowania poszczególnych 

nieruchomości są podejmowane indywidualnie.   

Gmina Gierałtowice gospodaruje zasobem nieruchomości zgodnie z zasadami 

racjonalnej gospodarki, o której mowa w art. 12 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami oraz na podstawie uchwały Nr XLV/307/18 Rady Gminy Gierałtowice z 

dnia 15 maja 2018r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Gierałtowice oraz ich wydzierżawiania lub 

najmu na okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 

(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego, poz. 3322), zmienionej uchwałą Nr 
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XLIX/345/18 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 11 września 2018 r. (Dziennik Urzędowy 

Województwa Śląskiego, poz. 5637). 

Zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu oraz nieruchomości  Gminy 

Gierałtowice oddanych w użytkowanie wieczyste. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. zasób nieruchomości Gminy Gierałtowice 

obejmował 1407 działek o łącznej powierzchni ewidencyjnej  257,2774 ha (6,76% 

powierzchni ogólnej gminy).  Gmina posiada również ułamkowe części prawa własności 5 

działek drogowych o łącznej powierzchni 1604  m
2
,  dzieląc własność z osobami fizycznymi 

(zob. Tabl. 1). 

Ponadto Gmina Gierałtowice posiada w zarządzie 8 działek o łącznej powierzchni 8190 m
2
, 

których właścicielem jest Skarb Państwa oraz jest właścicielem jednej działki o pow. 163 m
2
 

oddanej w użytkowanie wieczyste. Prawo wieczystego użytkowania przysługuje osobom 

fizycznym, działka jest częścią nieruchomości zagospodarowanej na cele zabudowy 

mieszkaniowej jako część ogrodu przydomowego.  

Gmina nie posiada działek oddanych w użytkowanie wieczyste osobom prawnym. 

Tabl. 1  Zestawienie nieruchomości tworzących zasób nieruchomości Gminy 

Gierałtowice  według formy władania 

Rodzaj zasobu 

Działki 

liczba 
pow.  

[ha] 

pow.  

[%] 

% pow. 

gminy 

Grunty stanowiące własność Gminy Gierałtowice, 

nie oddane w użytkowanie wieczyste: 
1392 

255,530

8 
99,3 6,72 

- w bezpośrednim zarządzie  1213 174,033

6 

68,1 4,57 

  -- z tego działki w ciągach dróg publicznych i 

wewnętrznych 

670 75,8269 29,5 2,00 

- oddane w trwały zarząd, dzierżawę, użytkowanie 179 81,4972 31,9 2,14 

Grunty Skarbu Państwa w wieczystym 

użytkowaniu Gminy Gierałtowice 
15 1,7466 0,7 0,01 

Razem: 1407 257,277 100,0 100,0 * 
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4 

* łączna powierzchnia ewidencyjna działek w granicach gminy wg rejestru gruntów 

(3805,3396 ha)   Stan na dzień 16.08.2019 r. 

Tabl. 2  Struktura zasobu nieruchomości Gminy Gierałtowice według sposobu 

użytkowania 

Stan faktyczny użytkowania  
Działki 

liczba pow. [ha] pow. [%] 

Grunty zabudowane i zurbanizowane  878 120,4838 46,83 

- pod obiektami usług społecznych 46 12,7165 4,94 

- pod obiektami usług innych  5 1,0995 0,43 

- pod zabudową mieszkaniową, w tym: 28 2,3391 0,91 

  - wielorodzinną 3 1,8739 0,73 

  - jednorodzinną, mieszkaniowo-usługową 2 0,1864 0,07 

  - fragmenty działek (ogrody przydomowe itp.) 23 0,2788 0,11 

- pod obiektami sportowymi, terenami  zieleni 16 12,7338 4,95 

- pod ogrodami działkowymi 2 1,9330 0,75 

- pod obiektami infrastruktury technicznej 5 0,1703 0,07 

- pod drogami i parkingami publicznymi 498 59,5723 23,15 

- zajęte pod pozostałe tereny komunikacji * 198 17,7291 6,89 

- rezerwy terenów pod budowę publicznych dróg, 

  infrastruktury   technicznej i komunalnej,  

  niezabudowane grunty zurbanizowane 

80 12,1902 4,74 

Grunty niezabudowane 529 136,7936 53,17 

- lasy 12 4,3225 1,68 

- wody 129 11,4244 4,44 

- łąki, pastwiska, zadrzewienia 113 36,6768 14,26 

- grunty orne 205 74,6158 29,00 
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Stan faktyczny użytkowania  
Działki 

liczba pow. [ha] pow. [%] 

- nieużytki i inne 70 9,7541 3,79 

Razem: 1407 257,2774 100,0 

* drogi wewnętrzne, dojazdy i dojścia, parkingi i inne  

Szczegółowe dane na temat sposobu zagospodarowania i stanu władania nieruchomościami 

wchodzących w skład zasobu gminy zawierają załączone wykazy dla sołectw. 

Prognoza dotycząca udostępnienia nieruchomości zasobu oraz nabywania 

nieruchomości do zasobu. 

Udostępnianie nieruchomości zasobu 

W okresie objętym planem udostępnienie nieruchomości zasobu następować będzie głównie 

poprzez oddanie w trwały zarząd, dzierżawę lub najem, ewentualnie użyczenie.  

Kontynuowane będą: 

 trwały zarząd nieruchomościami użytkowanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Gierałtowicach oraz przez Zespoły Szkolno-Przedszkolne w poszczególnych 

sołectwach; 

 bezterminowe, nieodpłatne prawo użytkowania nieruchomości gruntowej położonej 

w sołectwie Gierałtowice, na której urządzony jest Rodzinny Ogród działkowy "Biały 

Aster", oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 71 i 331/70 k.m. 6, o łącznej 

powierzchni 1,9330 ha - w opraciu o Uchwałę Nr XIV/88/15 Rady Gminy 

Gierałtowice z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

obciążenie prawa własności nieruchomości prawem użytkowania oraz Zarządzenia 

Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.191.2015 z dnia 03.11.2015 r. w sprawie 

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użytkowania; 

 bezterminowa dzierżawa nieruchomości położonej w sołectwie Paniówki, na której 

znajduje się Pływalnia "Wodnik" - na podstawie Uchwały Nr XIX/132/16 Rady 

Gminy Gierałtowice z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

umowy dzierżawy na czas nieoznaczony, złożonej z działek ewidencyjnych nr 

1593/225, 1078/226, 2137/227, 2141/227, 2139/226 k.m. 2, o łącznej powierzchni 

0,9495 ha  oraz kotłowni z układem kogeneracyjnym i zasilających ją urządzeń stacji 

redukcyjno-pomiarowej gazu, zlokalizowanych na działkach ewidencyjnych  
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wchodzących w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach; 

 zawarte dotychczas umowy dzierżaw długoterminowych z podmiotami świadczącymi 

usługi zdrowotne w budynkach należących do Gminy Gierałtowice NZOZ Gminmed, 

NZOZ Familiamed, Gabinet Stomatologiczny Reginek; 

 bezterminowe użyczenie nieruchomości zagospodarowanych w poszczególnych 

sołectwach przez Ochotnicze Straże Pożarne, kluby sportowe, jak również budynków 

lub lokali wykorzystywanych na cele kulturalno-społeczne - przez Gminną Bibliotekę 

Publiczną, Gminny Ośrodek Kultury,  Izbę Regionalną w Chudowie, Koło Gospodyń 

Wiejskich, chóry, sołtysów); 

 zawarte na czas nieoznaczony umowy najmu 3 lokali mieszkalnych znajdujących się 

w budynkach wielofunkcyjnych.  

Przewiduje się również, iż będą kontynuowane zawarte dotychczas umowy dzierżaw 

gruntowych  (dotyczące głównie działek wykorzystywanych na działalność rolniczą) oraz 

wynajem lokali w budynkach należących do gminy (zob. Tabl. 3).  

Tabl. 3 Stan wykorzystania lokali  w budynkach gminy  

Sołectwo, budynek, lokal pow. uż. forma i okres udostępnienia 

SOŁECTWO 

GIERAŁTOWICE: 

  

Urząd Gminy Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48, 48a: 

BS Gierałtowice 28,78 m
2
 umowa najmu od 4.01.1999 na czas 

nieoznaczony 

Poczta Polska  45,80 m
2
 umowa najmu od 1.02.1990 na czas 

nieoznaczony 

Orange (TPSA)  80 m
2
 umowa najmu od 1.06.1993 na czas 

nieoznaczony 

OSP Gierałtowice  164,50 m
2
 umowa użyczenia na czas nieoznaczony 

Biuro Sołtysa   6 m
2
 korzystanie bezumowne 

Budynek wielofunkcyjny Gierałtowice ul. Mickiewicza 43: 

Koło Gospodyń Wiejskich 68 m
2
 korzystanie bezumowne od 28.10.2010 

Mieszkanie   umowa najmu na czas nieoznaczony 
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Sołectwo, budynek, lokal pow. uż. forma i okres udostępnienia 

Budynek wielofunkcyjny Gierałtowice ul. Powstańców Śląskich 1: 

NZOZ Gminmed 231,63 m
2
 umowa najmu od 17.10.2016 do 16.10.2026 

Ośrodek Pomocy Społecznej  277,80 m
2
 trwały zarząd na czas nieoznaczony 

Gminne Centrum Rozwoju  korzystający jako jednostka Gminy 

Gierałtowice 

Budynek hali sportowej w Gierałtowicach: 

KS Garda Gierałtowice  346,59 m
2
 umowa użyczenia od 3.08.2015 na czas 

nieoznaczony 

LKS 35 Gierałtowice  65,97 m
2
 umowa użyczenia od 3.08.2015 na czas 

nieoznaczony 

Budynek Gminnej Biblioteki 

Publicznej 

259,16 m
2
 umowa użyczenia od 21.03.2011 na czas 

nieoznaczony 

Budynek Gminnego Ośrodka 

Kultury + budynek gospodarczy 

135,70 m
2 
 

21,50 m
2
 

umowa użyczenia od 28.12.2009 na czas 

nieoznaczony 

SOŁECTWO 

PRZYSZOWICE: 

  

Pałac Przyszowice, ul. Parkowa 11: 

Przedszkole   trwały zarząd 

Restauracja Parkowa  165 m
2
 umowa najmu od 1.09.2004 na czas 

nieoznaczony 

Fotograf Foto Irena  30 m
2
 umowa najmu od 1.05.1999 na czas 

nieoznaczony 

Horizontic  52,76 m
2
 umowa najmu od 1.10.2018 do 30.09.2021 

Lokal użytkowy 9 m
2
 umowa najmu od 1.10.2018 do 30.09.2021 

Gminna Biblioteka Publiczna  102 m
2
 umowa użyczenia od 22.01.2010 na czas 

nieoznaczony 

Towarzystwo Miłośników 

Przyszowic  

39 m
2
 korzystanie bezumowne od 20.10.2010 

Mieszkania (2) 107 m
2
 umowa najmu na czas nieoznaczony 
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Sołectwo, budynek, lokal pow. uż. forma i okres udostępnienia 

Sala chóru   korzystanie bezumowne 

Biuro Sołtysa   korzystanie bezumowne 

OSP Przyszowice, ul. Szkolna 6: 

OSP Przyszowice 675,90 m
2
 umowa użyczenia od 2.08.2016 na czas 

nieoznaczony, 

Mieszkanie 43,00 m
2 
 umowa najmu na czas nieoznaczony 

Najem dachu wieży OSP 

Przyszowice 

12 m
2 
 od 9.05.2018 do 8.05.2028, 

Ośrodek Zdrowia Przyszowice:   

NZOZ Familiamed  443,57 m
2
 umowa najmu od 17.10.2016 do 16.102026 

SOŁECTWO PANIÓWKI:   

Budynek wielofunkcyjny w Paniówkach przy ul. Dworskiej 31: 

LKS Tempo Paniówki  127,50 m
2
 umowa użyczenia od 2.01.2007 na czas 

nieoznaczony 

OSP Paniówki  139,86 

m
2,
 

umowa użyczenia od 2.01.2018 na czas 

nieoznaczony 

Orange (TPSA)  29,75 m
2
 umowa najmu na czas nieoznaczony 

Budynek wielofunkcyjny w Paniówkach przy ul. Zwycięstwa 44: 

NZOZ Familiamed  65,79 m
2
 umowa najmu od 17.10.2016 do 16.10.2026 

Gabinet stomatologiczny Reginek  31,65 m
2
 umowa najmu od 30.08.2017 do 31.12.2022 

Gminna Biblioteka Publiczna  74,47 m
2
 umowa użyczenia od 31.03.2006 na czas 

nieoznaczony 

Sala chóru Cecylia   korzystanie bezumowne 

Gminny Ośrodek Kultury   umowa użyczenia na czas nieoznaczony 

Biuro Sołtysa   korzystanie bezumowne 

SOŁECTWO CHUDÓW:   

Budynek wielofunkcyjny Chudów ul. Szkolna 54: 

NZOZ Familiamed  73,76 m
2
 umowa najmu od 17.10.2016 do 16.10.2026 
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Sołectwo, budynek, lokal pow. uż. forma i okres udostępnienia 

Gabinet stomatologiczny Reginek  14,40 m
2
 umowa najmu od 1.02.2001 na czas 

nieoznaczony 

Sala chóru   korzystanie bezumowne 

Gminna Biblioteka Publiczna  53,48 m
2
 umowa użyczenia na czas nieoznaczony, 

Orange (TPSA)  14,70 m
2
 umowa najmu na czas nieoznaczony 

Izba Regionalna   korzystanie bezumowne 

LKS Gwiazda Chudów  139,25 m
2
 umowa użyczenia od 2.01.2007 na czas 

nieoznaczony 

Budynek Remizy OSP Chudów 470,7 m
2
 umowa użyczenia od 3.08.2016 na czas 

nieoznaczony. 

Mieszkania z zasobu gminy udostępniane będą zgodnie z Uchwałą nr XLII/321/10 Rady 

Gminy Gierałtowice z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gierałtowice (DZ. URZ. WOJ. SLA 

2010.106.1750). Ponadto udostępnianie nieruchomości następować będzie poprzez sprzedaż, 

zamianę,  użytkowanie, trwały zarząd  dzierżawę, najem, użyczenie – zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. W szczególności przewiduje się: 

 oddanie nieruchomości Gminy w użytkowanie (teren nowej siedziby OSP 

w Paniówkach) i trwały zarząd (teren nowego przedszkola w Chudowie), 

 dokonywanie zamian, których przedmiotem będą nieruchomości jednostek samorządu 

terytorialnego i Skarbu Państwa lub osób fizycznych i prawnych – w zależności od 

potrzeb wynikających z przepisów szczególnych lub uregulowania stanów prawnych 

nieruchomości (aktualnie działki stanowiące własność Gminy Gierałtowice obejmują 

m.in. część koryta i obwałowań Kłodnicy, część pasa drogowego DK44), 

 sprzedaż nieruchomości Gminy w trybie przetargów nieograniczonych, co dotyczy 

zwłaszcza działek budowlanych w Paniówkach, w rejonie ul. Borowej i Okrężnej;  

 sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym, jeżeli spełnione zostaną 

przesłanki przewidziane w przepisach ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami, 

 wydzierżawianie nieruchomości Gminy, 

 użyczanie nieruchomości Gminy – w razie potrzeb -  indywidualne przesłanki. 
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Nieruchomości gminne, w miarę potrzeb, mogą zostać obciążone prawem użytkowania 

i służebnościami gruntowymi, w szczególności służebnościami drogowymi.  

Zakłada się, iż nieruchomości gminne można oddać w użytkowanie wieczyste tylko 

w szczególnie uzasadnionych przypadkach, m.in. jeżeli zajdzie uzasadniona konieczność 

zagospodarowania /zabudowania/ terenu w określonym czasie.  

Ponadto, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o 

przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 

mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. 2018 poz. 1716), nastąpi 

udostępnienie jedynej nieruchomości gminy, na której ustanowiono prawo użytkowania 

wieczystego na rzecz osób fizycznych (położonej w sołectwie Gierałtowice), poprzez 

przekształcenie w prawo własności tej działki. 

Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy. 

Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy następować będzie w formach 

przewidzianych prawem w związku z koniecznością realizacji zadań własnych, obowiązkami 

wynikającymi z przepisów szczególnych oraz realizacją celów publicznych.  

Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy następować będzie w szczególności poprzez: 

 zakup, zamianę, darowiznę, 

 komunalizację – nabycie z mocy prawa na rzecz Gminy prawa własności 

nieruchomości Skarbu Państwa w trybie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - 

przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach 

samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn.zm.), 

 nabywanie nieruchomości zajętych pod drogi publiczne w trybie art. 73 ustawy z dnia 

13 października 1998r. - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację 

publiczną  (Dz.U. z 1998 r., Nr 133, poz. 872 z późn.zm.), 

 pierwokup, zasiedzenie. 

W latach 2018-2021 przewiduje się ponadto regulowanie w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 

października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, 

poprzez nabycie na rzecz Gminy, nieruchomości stanowiących ulice gminne. 

Gmina będzie realizować plan pozyskania działek do zasobu w ramach posiadanych środków, 

wybierając  w pierwszej kolejności zadania priorytetowe. 
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Uchwała Nr XIII/101/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30-09-2019 w sprawie zmiany 

Uchwały Nr XLV/307/18 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie 

określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości ... 

Prognoza  poziomu wydatków związanych z udostępnieniem nieruchomości  zasobu 

oraz nabywaniem nieruchomości do zasobu. 

W budżecie Gminy Gierałtowice na rok 2019 w dziale Gospodarka mieszkaniowa, 

rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki związane z 

udostępnianiem oraz nabywaniem nieruchomości w wysokości - 700000 zł, w tym – z tytułu  

nabycia gruntów, regulacji na po wykonanych inwestycjach, nabycia nieruchomości do 

zasobu – 431945,28 zł.   

W kolejnych latach przewiduje się utrzymanie wydatków na zbliżonym poziomie, w związku                  

z kontynuacją wypłaty odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Gminy pod budowę lub 

poszerzenie istniejących dróg oraz procedurą regulacji stanów prawnych gruntów.     

Prognoza wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego  nieruchomości 

Gminy oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Gminy. 

Wpływy z tytułu opłat za grunty Gminy oddane w użytkowanie wieczyste w latach 2015 - 

2019 kształtowały się następująco: 

2015 r. - 252,66 zł, 

2016 r. - 252,66 zł, 

2017 r. - 252,57 zł,  

2018 r. – 252,57 zł 

2019 r. – 252,57 zł 

2019 r. w planie finansowym Urzędu Gminy przyjęto 252 zł. 

Prognoza wpływów z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności przyjęta  w planie 

finansowym Urzędu Gminy na  2019 r. zakłada uzyskanie z powyższych tytułów 8332 zł. W 

latach 2019-2021, w porównaniu do lat ubiegłych, przewiduje się wzrost wpływów do 

budżetu gminy z  tytułu trwałego zarządu.  

 

Wpływy z dzierżawy i najmu nieruchomości gminnych w minionych latach wyniosły:  
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Rodzaj dochodu 
Rok 

2015 2016 2017 2018 2019 

Dochody z dzierżawy 

składników majątkowych 
114 879,17 77 467,67 79 316,17 271663,01 

72214,13 

Dochody z najmu składników 

majątkowych 
159 400,14 147 431,89 162 904,32 469736,35 

171207,22 

Razem 274279,31 224899,56 242220,49 741399,36 243421,35 

 

Na  2019 r. w planie finansowym Urzędu Gminy przewidziano dochody z najmu i dzierżawy 

składników majątkowych w wysokości 261,5 tys. zł, w tym 50 tys. zł z tytułu dzierżawy 

gruntów rolnych oraz 211,5 tys. zł  z tytułu najmu i dzierżawy pozostałych nieruchomości.   

Prognozuje się, że w latach 2019 – 2021 wpływy do budżetu Gminy Gierałtowice z tytułu 

dzierżawy składników majątkowych, będą wyższe w porównaniu do lat ubiegłych, z uwagi na  

aktualizację stawek czynszu dzierżawy dokonaną Zarządzeniem Wójta Gminy Gierałtowice 

Nr 0050.86.2018 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego. 

Program zagospodarowania nieruchomości zasobu 

Gospodarowanie zasobem Gminy  polegać będzie na: ewidencjonowaniu nieruchomości, 

ich wycenie, zabezpieczaniu przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz na właściwym ich 

zagospodarowywaniu.  Zagospodarowanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu 

uwarunkowane jest aktualnym stanem prawnym nieruchomości oraz ich przeznaczeniem 

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W latach 2018-2021 planuje się 

podejmowanie w stosunku do nieruchomości zasobu Gminy następujących czynności:  

 określenie wartości nieruchomości wchodzących do zasobu, przede wszystkim 

nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub zagospodarowania - określania wartości 

nieruchomości dokonują rzeczoznawcy majątkowi;  

 przeprowadzanie wizji w terenie w celu określenia stanu nieruchomości i ich 

zagospodarowania, sposobu ich wykorzystania oraz ustalenia czynności niezbędnych 

do zabezpieczenia nieruchomości pozostających w zasobie, w tym ochrony prawa 

własności Gminy Gierałtowice do nieruchomości, w przypadku bezumownego 

korzystania z niej przez podmioty trzecie;  
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 bieżące naliczanie opłat za udostępnianie nieruchomości gminnych i windykacja 

należności z tego tytułu;  

 wskazywanie nieruchomości, które w najbliższym czasie mogą zostać zbyte,  

 przekazywanie do dzierżawy i najmu gruntów, które nie są przeznaczone na inne cele;  

 inicjowanie regulacji stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi i wody 

publiczne oraz zajętych pod drogi wewnętrzne;  

 powiększanie zasobu poprzez nabywanie nowych nieruchomości, niezbędnych do:  

◦ wykonywania zadań własnych oraz gdy obowiązek nabycia wynika z przepisów 

prawa lub prawomocnych wyroków sądowych,  

◦ realizacji inwestycji infrastrukturalnych i drogowych lub przeznaczonych pod 

budownictwo mieszkaniowe,  

◦ realizacji innych inwestycji, w tym obiektów użyteczności publicznej, 

 inne czynności mające na celu powiększenie zasobu poprzez:  

◦ przyjmowanie darowizn i spadków, 

◦ przejmowanie nieruchomości w zamian za zobowiązania finansowe wobec gminy,  

 regulowanie stanów prawnych nieruchomości Gminy, poprzez na zakładanie ksiąg 

wieczystych, ujawnianie w już założonych księgach wieczystych prawa własności 

Gminy, 

 dokonywanie podziałów oraz innych regulacji geodezyjnych granic działek będących 

własnością Gminy (np. wznowienia granic, rozgraniczenia, scalanie działek).  

Wykorzystanie i powiększanie zasobu nieruchomości Gminy Gierałtowice realizowane 

będzie zgodnie z wiążącymi Wójta Gminy ustaleniami uchwał budżetowych podejmowanych 

na poszczególne lata, w formach prawnych przewidzianych w ustawie Kodeks cywilny, w 

ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz zgodnie z uchwałami w sprawie zasad 

nabywania, zbywania i obciążenia komunalnych nieruchomości gruntowych. 

Nabywanie nieruchomości do zasobu będzie następowało w przypadkach uzasadnionego 

interesu Gminy, a w szczególności w celu realizacji zadań Gminy, wynikających ze studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice oraz 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, realizacji budownictwa 

mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej, 
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realizacji przysługującego Gminie prawa pierwokupu lub innych praw wynikających z 

przepisów szczególnych. 

Udostępnianie nieruchomości z zasobu następować będzie poprzez oddanie 

nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie, użyczenie, najem, dzierżawę. Sprzedaż 

nieruchomości odbywać się będzie w drodze przetargów oraz w drodze bezprzetargowej, w 

ramach realizacji składanych wniosków w sprawie ich nabycia, w przypadku spełnienia 

warunków do sprzedaży bezprzetargowej, przewidzianych przepisami prawa. Nieruchomości 

będą mogły być przedmiotem zamiany dokonywanej pomiędzy Gminą a osobami fizycznymi, 

prawnymi czy Skarbem Państwa.  

Ze sprzedaży wyłączone będą działki przewidziane w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego do realizacji zadań publicznych, w szczególności budowy 

gminnych dróg, infrastruktury technicznej i przeciwpowodziowej, a także utrzymania i 

zakładania terenów zieleni. 

Infrastruktura komunalna 

F. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 

Obowiązuje nadal Uchwała Nr XLVIII/340/18 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 21.08.2018 r. 

1.Obecny i planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych. 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w gminie Gierałtowice jest komunalna spółką kapitałową prawa handlowego 

w której gmina Gierałtowice posiada 100% udziałów. W obecnej formie struktury 

organizacyjnej Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze gminy Gierałtowice. Rodzaj i charakter 

prowadzonej działalności nakłada na Spółkę obowiązek zapewnienia ciągłości dostaw wody 

o odpowiedniej jakości i ciśnieniu oraz niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków 

mając na uwadze ochronę interesów Odbiorców usług, wymagań ochrony środowiska oraz 

optymalizację kosztów. 

Przedmiotem działania Przedsiębiorstwa z zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków m.in. jest: 

‒ hurtowy zakup wody, 

‒ rozprowadzanie wody, 

‒ odprowadzanie ścieków, 
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‒ oczyszczanie ścieków, 

‒ eksploatacja, konserwacja i wykonawstwo remontów urządzeń i przyłączy wodociągowo-

kanalizacyjnych, 

‒ wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: 

rurociągów, 

‒ wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowanych. 

Na obszarze gminy Gierałtowice z usług wodociągowych korzysta 100% ludności 

za wyjątkiem kilku zabudowań zaopatrujących się w wodę z własnych studni.  

 

Dzięki zrealizowaniu w latach 2010-2015r. projektu pn. „Budowa kanalizacji 

sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w gminie Gierałtowice” skanalizowano ok. 85% 

wszystkich zasobów mieszkalno-przemysłowych w gminie Gierałtowice. Zbiorczy system 

kanalizacji z jedną centralną oczyszczalnią ścieków, obejmuje swoim zasięgiem wszystkie 

cztery sołectwa w gminie tj. Gierałtowice, Przyszowice, Paniówki i Chudów. W ramach tego 

zadania inwestycyjnego Przedsiębiorstwo jest Beneficjentem środków unijnych z Funduszu 

Spójności. 

Podstawę sporządzenia planu stanowi ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 328 

z późniejszymi zmianami). 

Zakres rzeczowy określono w oparciu o: 

‒ zamierzenia inwestycyjno-modernizacyjne Spółki w zakresie poprawy jakości 

świadczonych usług i poprawy niezawodności działania systemu wodociągowego 

i kanalizacyjnego, 

‒ wnioski klientów i kontrahentów Spółki w zakresie istniejącej i już eksploatowanej 

infrastruktury, 

‒ zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków. 

Niniejszy plan obejmuje okres 5 lat (od 2018 roku do 2022 roku) i ma charakter otwarty, 

mogący się zmieniać w zależności od bieżącej sytuacji Spółki. Dotyczyć to może zwłaszcza 

zmian rzeczowych, kosztowych i czasowych, których wcześniej nie można było przewidzieć.  
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2. Przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne w poszczególnych latach 

Celem planu jest osiągnięcie standardów wyznaczonych przez stosowne dyrektywy UE: 

- Dyrektywa Rady Unii Europejskiej nr 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998r. w sprawie jakość 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 

- Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich nr 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991r. dotycząca 

oczyszczania ścieków komunalnych 

oraz spełnienie krajowych wymogów, określonych także pod kątem spełnienia norm UE: 

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. 2017 poz. 328 z późniejszymi zmianami), 

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z późniejszymi 

zmianami), 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. 2017 poz. 519 

z późniejszymi zmianami) 

Kolejny okres planowania inwestycyjnego Spółki jest kontynuacją realizowanego 

programu kanalizowania i wodociągowania gminy Gierałtowice. Jednakże nie wszyscy 

mieszkańcy zostali objęci systemem zbiorowego odprowadzania ścieków, w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę istnieje potrzeba wymiany starej sieci oraz podłączeń 

nowopowstałych budynków. Pomimo znaczącego rozszerzenia zakresu działalności Spółki 

(wzrost liczby odbiorców, zastosowanie nowych technologii, wdrożenie nowych systemów 

monitoringu i sterowania) konieczne jest ciągłe inwestowanie w system zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków w celu utrzymania sieci na odpowiednim poziomie 

technicznym.  

Wśród przedsięwzięć rozwojowo – modernizacyjnych w urządzeniach 

wodociągowych realizowanych w okresie planowanym tj. 2018÷2022 konieczne są 

preferencje dla zadań polegających na wymianie istniejących (będących w najgorszym stanie 

technicznym) odcinków wodociągowych i przyłączy będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa 

oraz budowa nowych odcinków w istotnych z punktu widzenia odbiorców w punktach. Jest to 

jedyny skuteczny sposób dla zachowania standardów jakościowych usług oraz minimalizacja 

strat wody w wodociągu. Równolegle musi rosnąć dynamika uzbrajania w infrastrukturę 

wodociągową nowo wyznaczonych (i to niemałych) pod zabudowę obszarów gminy. 

Potrzeby budowy nowych sieci wodociągowych są już pokaźne, a należy przewidywać, że w 

kolejnych latach pojawi się ich więcej. Jest to efekt znacznego zestarzenia się sieci 

wodociągowej wykonanej z rur stalowych. 
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3. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków. 

Planowane na lata 2018-2022 inwestycje w znacznej mierze obejmują zadania 

polegające na wymianie starych, skorodowanych i awaryjnych sieci wodociągowych. 

Spółka realizuje stopniowo i systematycznie zadania dotyczące wymiany starych sieci, 

uwzględniając zarówno te najbardziej awaryjne, jak i te wynikające z inwestycji gminnych, 

powiatowych i innych (np. remonty dróg). Bardzo ważnym zadaniem realizowanym przez 

Spółkę w zakresie racjonalizacji zużycia wody jest systematyczna wymiana wodomierzy na 

urządzenia nowej generacji umożliwiające zdalny odczyt oraz bieżąca kontrola sprawności 

urządzeń wodociągowych zainstalowanych na sieci (hydranty, zasuwy, reduktory itp.). Celem 

tych działań jest obniżenie strat wody w sieci wodociągowej. 

W związku zrealizowaniem projektu budowy kanalizacji sanitarnej wraz z 

oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice proces inwestowania w system kanalizacyjny 

na najbliższe lata został zredukowany do poziomu niezbędnych zadań wynikających z 

bieżącego użytkowania. 

W rozważaniach dotyczących racjonalizacji zużycia wody dopatruję się wszelkich 

przedsięwzięć które prowadzą do czerpania z naturalnych zasobów wód podziemnych 

i powierzchniowych w sposób oszczędny dla zaspokojenia rzeczywistych potrzeb ludności, 

przemysłu i rolnictwa. W działalności wodociągowej w uwarunkowaniach naszej gminy 

osiągnięcie powyższej tezy polega na ciągłym i systematycznym ograniczaniu 

(do niezbędnego technologicznego minimum) strat wody w urządzeniach i przyłączach 

wodociągowych. Praktycznie jest i będzie to realizowane głównie poprzez wymianę 

najbardziej awaryjnych i skorodowanych sieci i przyłączy wodociągowych. 

Racjonalizację wprowadzania ścieków rozumie się jako budowę zbiorowego systemu 

kanalizacji sanitarnej z centralną oczyszczalnią ścieków w gminie zapalając tym samym 

czerwone światło dla niekontrolowanych zrzutów nieoczyszczonych bądź podczyszczonych 

ścieków do wód i do ziemi. Przywróci to naturalne mechanizmy samooczyszczania wód 

i polepszy jakość wód podziemnych i wód w ciekach i zalewiskach w naszej gminie. 

4. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach oraz sposoby ich finansowania 

Zakres rzeczowy planowanych inwestycji rozłożono w czasie do roku 2022 proporcjonalnie 

do możliwości ich finansowania przy uwzględnieniu: 

a) środków własnych Spółki, 

b) zdolności kredytowej Spółki (emisja obligacji), 

c) środków własnych Gminy, 

d) dofinansowania z funduszy zewnętrznych (krajowe zagraniczne), 
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e) partycypacja w kosztach budowy urządzeń wod.-kan. przez przedsiębiorstwa górnicze 

działające na terenie gminy. 

Plan jest konsekwencją przyjętych priorytetów działań inwestycyjnych zmierzających 

do poprawy warunków życia mieszkańców gminy Gierałtowice, poprawy jakości środowiska 

naturalnego oraz stworzenia warunków dla dynamicznego rozwoju gminy i Spółki. 

W tabeli przedstawiono szczegółowy harmonogram przedsięwzięć rozwojowo – 

modernizacyjnych urządzeń wodociągowych, nakłady inwestycyjne i sposób finansowania 

w latach 2018-2022. 
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Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych na lata 2018 – 2022 

 

Lp. Rodzaj prac Długość 

(mb) 

Przewidywana 

wartość tyś zł 

Źródła 

finansowania/stan 

realizacji 

2018 

1 Budowa sieci wodociągowej 

w ul. Stachury /Piontka w 

Gierałtowicach 

303 60 
Środki 

Własne/zrealizowana 

2 Budowa sieci wodociągowej i 

kanalizacji sanitarnej przy ul. 

Jasnej w Przyszowicach  

40w 

100ks 

55 
Środki 

Własne/zrealizowana 

3 Budowa kanalizacji sanitarnej 

w ul. Wodnej w 

Przyszowicach 

250 72 
Środki 

Własne/zrealizowana 

4 Wymiana sieci wodociągowej  

w ul. Granicznej w 

Gierałtowicach 

435 108 60% KWK Knurów 

40% 

Własne/niezrealizowana 

5 Budowa sieci wodociągowej  

w ul. Borowej w Paniówkach 

270 81 Środki 

Własne/niezrealizowana 

Razem 
w- 1048 

ks- 350 
376  

2019 

1 Wymiana i budowa sieci 

wodociągowej na odcinku od 

ul. Konopnickiej do Kol. 

Beksza  

1800 450 

30% KWK Knurów 

70% Własne 

2 Wymiana sieci wodociągowej 

 w ul. Prusa w Gierałtowicach   

320 100 40% KWK Knurów 

60% Własne 

3 Wymiana sieci wodociągowej  

w ul. Topolowej w Chudowie 

(p. Kostka) 

977 245 

Środki Własne 
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Razem w-3097 795  

2020 

1 Wymiana wodociągu w ul. 

Wyzwolenia, Leśnej i 

Kolejowej w Gierałtowicach  

1200 350 
35%KWK Knurów 

     65%Własne 

2 Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej 

w drodze bocznej ul. Jasnej 

w Przyszowicach 

115 35 

Środki Własne 

3 Wymiana sieci wodociągowej  

w ul. Stawowej w 

Przyszowicach 

170 42 

Środki Własne 

4 Wymiana sieci wodociągowej  

w ul. Sienkiewicza w 

Gierałtowicach 

530 159 
35% KWK Knurów 

     65% Własne 

Razem 
w- 1900 

ks-  115 
586  

2021 

1 Wymiana sieci wodociągowej  

w ul. Zgrzebnioka w 

Gierałtowicach 

502 150 
45% KWK Knurów 

     55%Własne 

2 Wymiana sieci wodociągowej  

w ul. Szkolnej w 

Przyszowicach 

332 83 

Środki Własne 

3 Wymiana sieci wodociągowej 

w łączniku pomiędzy ul. 

Topolową i Szkolna 

w Chudowie  

348 69 

Środki Własne 

                                    Razem       w-

1182 
302  

2022 

1 Wymiana sieci wodociągowej  

w ul. Wodnej w Paniówkach   

200 50 
Środki Własne 
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2 Wymiana wodociągu  

w ul. Zabrska/Słoneczna 

Paniówki 

438 132 

Środki Własne 

3 Wymiana sieci wodociągowej  

w ul. Piaskowej w 

Paniówkach 

274 68 

Środki Własne 

Razem        w-912 250  

 

W 2019 roku, w związku ze zmianami w Zarządzie spółki, rozpoczęły się prace nad 

ewaluacją programu, w dostosowaniu do zmian otoczenia prawnego i sytuacji nowego 

budownictwa w Gminie. Planuje się przyjęcie aktualizacji Programu w 2020 roku.  

G. Aktualizacja  projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 

paliwa gazowe  

Nieaktualny, brak aktualizacji od  2016 roku. 

Zgodnie z art. 19. 1. Prawa Energetycznego, Wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje 

projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, zwany 

dalej „projektem założeń”. Aktualizacja tego programu ma być przeprowadzana co 3 lata. Po 

raz pierwszy Projekt założeń został przyjęty w Gminie w 2013 roku. Nie było aktualizacji w 

2016 roku. W czerwcu 2018 roku Gmina zleciła wykonawcy zewnętrznemu opracowania 

Projektu, który został wykonany zgodnie z umową. Do końca 2018 roku Projekt nie został 

formalnie przyjęty. W 2019 roku RG odrzuciła aktualizację Programu, uzasadniając to zmianą 

sytuacji ekonomicznej otoczenia energetycznego. Nowa aktualizacja będzie opracowana i 

przyjęta w 2020 r. 
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H. Spółki komunalne 

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI  KOMUNALNEJ SP. Z O.O W 

PRZYSZOWICACH 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2019 ROKU 

1. Podstawowe informacje o Spółce  

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. powstało w drodze 

przekształcenia na mocy Uchwały Nr XXVII/150/04 z dnia 4 listopada 2004 r. Rady Gminy 

Gierałtowice, zakładu budżetowego pod nazwą: Zakład Gospodarki Wodnej Gminy 

Gierałtowice. Notarialny Akt Przekształcenia Zakładu Budżetowego w Spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością z dnia 22 listopada 2004r., stanowi, iż dniem przekształcenia jest 31 

grudzień 2004 roku i od tej daty spółka rozpoczęła działalność. 

 W dniu 24 marca 2005r. Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Spółki do Rejestru Przedsiębiorców pod 

numerem KRS 0000231100. 

        Siedziba Spółki mieści się w Przyszowicach (gm. Gierałtowice) pod adresem: ul. K. 

Miarki 1,     44-178 Przyszowice. Przyjęta forma prawna to spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 

Przedsiębiorstwo posiada nadany numer REGON 278 351 793 oraz NIP 969 13 93 388 jak 

również numer BDO 000065874. 

2. Przedmiot działalności 

 W 2019r. podobnie jak w latach ubiegłych, działalność gospodarcza Przedsiębiorstwa 

dotyczyła przede wszystkim zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 2019 poz. 1437 z późn. zm.). Ponadto 

Spółka ponownie przyjęła na siebie obowiązki związane z utrzymaniem zieleni gminnej jak 

również czynności związane z ogrzewaniem, bieżącą konserwacją i drobnymi naprawami w 

gminnych budynkach użyteczności publicznej. 

Na podstawie zapisów w umowie Spółki mogą być wykonywane następujące rodzaje 

działalności: 

- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 
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- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 

- zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 

- obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne 

- działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana  

z gospodarką odpadami 

- roboty związane z budową dróg i autostrad 

- roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 

- roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej 

niesklasyfikowane 

- wykonywanie instalacji wodno- kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 

- tynkowanie  

- posadzkarstwo tapetowanie i oblicowanie ścian 

- malowanie i szklenie 

- wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 

- transport rurociągowy pozostałych towarów 

- zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 

- działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 

- pozostałe badania i analizy techniczne 

- pozostała działalność profesjonalna naukowa i techniczne gdzie indziej nie sklasyfikowana  

- pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników 

- działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach 

- niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 

- pozostałe sprzątanie 

- działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 

- działalność związana z organizacja targów wystaw i kongresów 

- działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki. 

3. Kapitał zakładowy Spółki 

W 2019 roku kolejno następowały kolejno podwyższenia kapitału zakładowego do 

wysokości: 37 025 250  PLN (z dniem 29 stycznia 2019), 37 825 250PLN (z dniem 15 

listopada 2019).  
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4. Zarząd Spółki i  prokurenci 

 W 2019r. nastąpiły zmiany w Zarządzie Spółki. W dniu 28.01.2019r. doszło do 

zmiany na stanowisku Prezesa Zarządu i obecnie funkcje tą obejmuje Pan Prezes Piotr Rak 

(zarząd jednoosobowy). Na chwilę obecną prokurentem (z prokurą samoistną) w Spółce jest 

Pan Jan Lazar oraz Zarząd Spółki w 2016 roku udzielił prokury łącznej Pani Izabeli Buchała 

oraz Pani Gabrieli Molata.  

5. Rada Nadzorcza Spółki 

Rok 2019 przyniósł pewne zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Począwszy od 

18.08.2016r. w jej skład wchodzili: Pan Ryszard Szczepanik, Pan Józef Kapłanek oraz Pan 

Aleksander Włodarczyk. Zmiana w tym zakresie nastąpiła dnia 28.01.2019r kiedy to 

odwołano Pana Aleksandra Włodarczyka, a w jego miejsce powołano Pana Michała 

Domańskiego. 

6. Sytuacja w gospodarce wodociągowej gminy 

 Podstawowym rodzajem działalności Spółki w roku sprawozdawczym było zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na obszarze Gminy Gierałtowice. 

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków jest zadaniem własnym Gminy, które  zostało 

scedowane na Spółkę. 

 Lokalna sieć wodociągowa zapewnia dostawę wody do niemal 100% ogółu 

mieszkańców gminy. Na dzień 31.12.2019r. zawartych było 4024 umów z odbiorcami, w tym 

2933 umów ma charakter kompleksowy tzn. dotyczy zarówno dostarczania wody jak i 

odbioru ścieków, 1025 umów zawartych było z odbiorcami w zakresie samej dostawy wody 

bez możliwości technicznych odbioru powstałych ścieków sanitarnych oraz 16 umów 

dotyczących wyłącznie odbioru ścieków sanitarnych. W stosunku do 2018 roku nastąpił 

wzrost ilości zawartych umów z odbiorcami.  

 Zaopatrzenie gminy w wodę realizowane jest poprzez hurtowy zakup wody 

od sąsiadujących gmin na zasadzie pośrednictwa w sprzedaży wody produkowanej głównie 

przez GPW S.A. w Katowicach. 

 Eksploatowany system wodociągowy o łącznej długości 94,82 km (nie wliczając 

przyłączy wodociągowych) wykonany jest w 67,7% z rur PE i w 32,3% z rur stalowych. W 

ramach zadań inwestycyjnych Spółka wykonała 0,32 km sieci wodociągowej. Wykonane 
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zostały również wymiany dwóch odcinków sieci (w sumie 0,6 km) przewidzianych w 

Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych na lata 2018-2022. Pozostałe działania Spółki w zakresie sieci 

wodociągowej miały charakter eksploatacyjny mający na celu pełne zabezpieczenia 

ciągłych dostaw wody wraz z monitorowaniem i usuwaniem awarii występujących na tejże 

sieci. 

 Obszar gminy Gierałtowice jest terenem, pod którym była i jest prowadzona 

eksploatacja górnicza. Sytuacja ta jest powodem dużej awaryjności wodociągu, która 

generuje straty wody. Dlatego koniecznym działaniem Zarządu jest podejmowanie zadań 

modernizacyjnych urządzeń wodociągowych polegających na wymianie najbardziej 

wyeksploatowanych rur stalowych na rury z PE, które cechują się większą odpornością na 

wpływy eksploatacji górniczej. 

W związku z znacznym zadłużeniem spółki Zarząd Spółki będzie dysponowała 

środkami na przeprowadzenie inwestycji, gdy środki te będą pochodzić ze źródeł 

zewnętrznych. W 2019 roku po dokapitalizowaniu Przedsiębiorstwa przez właściciela 

możliwe było przeprowadzenie kilku inwestycji oraz rozpoczęcie procesu projektowania i 

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla kolejnych prac.  

 W 2019 roku Przedsiębiorstwo nie zawarło żadnej umowy o przekazanie 

wybudowanych przez indywidualnych inwestorów sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych. 

Wprowadzono Regulamin przejmowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 

zlokalizowanych na terenie działania PGK sp. z o.o. w Przyszowicach, wraz z algorytmem do 

obliczania wartości przejmowanych sieci. Dzięki temu wprowadzono klarowne warunki 

regulujące proces przejmowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. 

7. Sytuacja w gospodarce kanalizacyjnej Gminy i praca 

oczyszczalni ścieków 

 Podstawowym rodzajem działalności Spółki w roku sprawozdawczym było również 

zbiorowe odprowadzenie ścieków z obszaru Gminy Gierałtowice.  

Rok 2019 był dla Spółki kolejnym rokiem kalendarzowym funkcjonowania sieci 

kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie wszystkich czterech sołectw. Dla 

zachowania sprawności systemu niezbędne było kontynuowanie prowadzenia czynności 

technologicznych na sieci kanalizacyjnej w tym: udrożnienia zatorów na odcinku sieci (20-

krotnie), czyszczenie sieciowych przepompowni ścieków (104-krotnie), awarie 
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przydomowych przepompowni ścieków (9-krotnie), wymiana elektrycznych elementów 

sterowania pracą pompowni ścieków oraz bezpieczników elektrycznych (20-krotnie). W 

ramach działań prewencyjnych mających na celu niedopuszczenie do zablokowania 

kolektorów kanalizacyjnych w roku 2019 kontynuowano czyszczenie sieci kanalizacji 

sanitarnej i tak w sołectwie Chudów wyczyszczono 240 mb sieci, 1740 mb w Paniówkach, 

2600 mb w Przyszowicach, 1646 mb sieci w Gierałtowcach. Łącznie daje to nam 6226 mb 

wyczyszczonej sieci kanalizacji sanitarnej. Ponadto w wyniku awarii sieci energetycznych 

oraz planowych przerw w dostawie energii elektrycznej na terenie naszej Gminy, zasilano 

awaryjnie agregatami prądotwórczymi najważniejsze sieciowe pompownie ścieków 

sanitarnych w łącznej ilości 45h  

(w rozbiciu na sołectwa: Chudów-10 h, Przyszowice-2h; Gierałtowice-28h i Paniówki 5h). 

Ścieki oczyszczone w oczyszczalni ścieków w Przyszowicach nie przekraczają 

wartości dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń określonych w Rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków jakie należy 

spełniać przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków a także przy odprowadzaniu wód 

opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311)  

Wskaźniki zanieczyszczeń w ujęciu średniorocznym prezentują się następująco: 

 BZT5: 8,74 mg/l (wartość dopuszczalna: 15 mg/l) 

 ChZT: 48,17 mg/l (wartość dopuszczalna: 125 mg/l) 

 Zawiesina ogólna: 11,81 mg/l (wartość dopuszczalna: 35 mg/l) 

 Azot ogólny: 11,13 mg/l (wartość dopuszczalna: 15 mg/l) 

 Fosfor ogólny: 1,16 mg/l (wartość dopuszczalna: 2 mg/l) 

 

Oczyszczalnia w 2019r. wytworzyła następujące rodzaje odpadów: 

 osady ściekowe (kod odpadu: 19 08 05) – 843,44 tony (118,9 ton suchej masy),  

 skratki (kod odpadu: 19 08 01) – 17,36 ton 

 piasek (kod odpadu: 19 08 02) – 51,68 ton 

 Oczyszczalnia ścieków w Przyszowicach w ciągu roku 2019 przyjęła i oczyściła 

370 932,25 m³ ścieków.  

Trzeba mieć świadomość, iż wynik ten nie przekłada się w całości na wartości 

sprzedażowe gdyż mieści się w nim pewna część wód opadowych i roztopowych, a także 

potencjalnie ścieki pochodzące z nielegalnych zrzutów. 
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8. Informacja na temat działalności Spółki w 2019r. 

 W celu zaspokojenia zapotrzebowania na wodę mieszkańców Gminy Gierałtowice, 

Spółka zakupiła u dostawców hurtowych 757 638 m³ wody. Porównywalnie w 2018 roku 

było to 783 765 m³. Natomiast do odbiorców dostarczono i sprzedano 481 786,6 m³ wody 

(507 121 m³ w 2018 roku). Jest to wielkość wynikająca z sumy wskazań wodomierzy 

głównych. Tym samym ilość sprzedanej wody nieznacznie spadła w stosunku do roku 2018r. 

Warto jednak zauważyć, że największy odbiorca wody, zakupił jej o ponad 40% mniej, zaś 

suma sprzedanej wody odbiorcom indywidulanym – mieszkańcom, wzrosła.  Około 58 ,6 tys. 

m³ wody wykorzystano do celów technologicznych związanych głównie z płukaniem sieci po 

awariach. Obliczeniowa sprawność systemu wodociągowego wyliczana, jako stosunek ilości 

wody sprzedanej Odbiorcom do ilości wody zakupionej hurtowo pomniejszona o wodę 

pobraną na własne cele technologiczne wyniosła 68,92 %. W relacji do roku 2018 nastąpił 

nieznaczny spadek sprawności wodociągu o 0,98 p.p. Pozostaje ona na dość niskim poziomie. 

Podwyższenie sprawności sieci związane jest z koniecznością poniesienia znacznych 

wydatków inwestycyjnych. Należy jednak zauważyć, że ilość wody niesprzedanej spadła w 

wartościach bezwzględnych w roku 2019 w porównaniu do 2018 r. 

W sferze usług kanalizacyjnych w roku sprawozdawczym 2019, Spółka rozliczyła  

307 703,50 m³ ścieków bytowo- gospodarczych z podłączonych nieruchomości, tj. o 9194,50 

m³ więcej niż w 2018 roku. Dodatkowo Spółka przyjęła 6363 m³ ścieków dowożonych 

taborem asenizacyjnym. 

 Spółka w 2019r. realizując ustawowe obowiązki dostawcy usług wodociągowych 

na obszarze Gminy Gierałtowice zakupiła i zamontowała 58 sztuk wodomierzy głównych 

na nowych przyłączach i hydroforach oraz wymontowała, zamontowała i oplombowała 1059 

wodomierzy głównych w ramach wymian legalizacyjnych. Montowano wodomierze z 

nakładką radiową. 

 Na przestrzeni 2019 r. wykryto i usunięto 59 awarii wodociągowych, jest to o 3 awarie 

mniej aniżeli w 2018r. 

Na przestrzeni 2019 r. pojawiło się 153 interwencji na sieci kanalizacyjnej z czego 

najczęściej dochodziło do konieczności udrożnienia kanalizacji polegających na czyszczeniu 

ciągu, czyszczenia zbiorników pompowni sieciowych oraz pompowni przydomowych, a także 

wymianie uszkodzonych elementów automatyki w szafach sterujących pompowni 

sieciowych. Usterki miały charakter eksploatacyjny, niezależny od jakości sprzętu i 



 

109 

Raport o stanie Gminy Gierałtowice w 2019 r. 

prawidłowości jego zamontowania nie skutkowały wstrzymaniem odbioru ścieków od 

mieszkańców.  

W roku sprawozdawczym Spółka, na złożone wnioski o zapewnienie dostawy wody 

bądź odbiór ścieków opracowała i wydała: 

- 176 szt.  warunków technicznych przyłączenia do sieci wod.–kan., 

- 62 szt. zapewnień przyłączenia do sieci wod.–kan., 

- 113 szt. uzgodnień projektów technicznych, 

-     69 szt. protokołów odbioru końcowego, 

- 115 szt.  aktualizacji map do celów projektowych. 

 Ilość wydanych zapewnień przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej jest na 

nieco niższym poziomie niż we wcześniejszym roku sprawozdawczym. Nie mniej można 

przewidywać, że ilość odbiorców w kolejnych latach będzie wzrastać. 

 W sferze usług projektowych w zakresie dokumentacji budowlano-wykonawczej 

przyłączy i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w roku sprawozdawczym w Spółce 

opracowano dokumentację dla 56 przyłączy i urządzeń wodociągowych. 

W 2019r. Spółka działając na zlecenie Gminy Gierałtowice obsługiwała zieleń gminną 

w ramach umowy In-house. Pod tą ogólną nazwą kryje się szereg różnych czynności w 

szczególności: koszenie rozległych, gminnych terenów zielonych i poboczy, zimowe 

utrzymanie chodników, prace konserwatorskie i drobne remonty w budynkach użyteczności 

publicznej, prace związane z ogrzewaniem budynków użyteczności publicznej i inne. 

Wykonano również kilka dodatkowych zleceń związanych z większymi pracami 

okołobudowlanymi. 

9. Cele Zarządcze wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 

2/2019 z 28 lutego 2019r. 

28 lutego 2019r. Nada Nadzorcza Spółki wytyczyła Zarządowi cele zarządcze do 

realizacji w 2019r. 

 Odnosząc się do pkt. 1 Tabeli „Ograniczenie strat wody” rozumiane jako wzrost 

wskaźnika sprawności wyższy niż 70% zarząd informuje, iż  wskaźnik ten w roku 

sprawozdawczym kształtował się na poziomie 68,92%. 

 

Kolejny 2 pkt. Tabeli  to „Wzrost sprzedaży wody i ścieków” rozumiane jako 

wzrost sprzedaży o 5% w stosunku do roku 2018. Tu należy poinformować iż sprzedaż wody 
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i ścieków w roku 2018 wynosiła 6 845 133,91 zł a w roku 2019 wynosiła 6 982 846,76 zł. 

Tym samym wskaźnik wzrostu sprzedaży w stosunku do roku poprzedzającego rok 

sprawozdawczy wynosi 2% i jest mniejszy niż przewidziany w celu. 

Odnosząc się do pkt. 3 Tabeli tj. „Zmniejszenie stanu należności z tytułu 

sprzedaży wody i ścieków (bez należności umorzonych i przedawnionych) rozumiane jako 

zmniejszenie należności o 10% w stosunku do roku 2018 zarząd informuje, iż doszło do 

wzrostu stanu należności o 5,2%.  

Kolejny pkt. 4 Tabeli tj. „Restrukturyzacja zadłużenia spółki – emisja obligacji – 

umożliwiająca ciągłość działania spółki” rozumiany jako emisja obligacji należy 

poinformować, iż było to jedno z pierwszych działań Prezesa Zarządu po objęciu przez niego 

stanowiska i już w marcu 2019 Spółka zawarła umowę o organizację obligacji i 

przeprowadziła emisję. Ofertę zakupu obligacji przyjął Mikołowski Bank Spółdzielczy w 

Mikołowie w dniu 15.04.2020r. 

W odniesieniu do pkt. 5 Tabeli tj. „Optymalizacja kosztów funkcjonowania 

spółki” rozumianego jako utrzymanie kosztów działalności operacyjnej na poziomie roku 

2018 + wskaźnik inflacji z wyłączeniem kosztów związanych z ewentualnym zwiększeniem 

zakresu działalności spółki zarząd informuje, iż poziom w/w kosztów w roku 2018 wynosił 

8 291 809,81 zł zaś w 2019 roku jest to 8 422 881,83 zł – wzrost o 1,58%. Tym samym został 

zachowany poziom kosztów operacyjnych na poziomie zgodnym z celem zarządczym 

(średnioroczny wskaźnik inflacji podany przez GUS w dniu 15.01.2020 wyniósł 2,3%). 

Następny pkt 6 Tabeli tj. „Ograniczenie liczby awarii, skarg mieszkańców na 

działalność spółki” odnosi się do zmniejszenia liczy awarii w stosunku do roku 2018. Tu 

należy poinformować iż ilość awarii wodociągowych i kanalizacyjnych łącznie w roku 2018 

wynosiła 221 zdarzenia, a w roku 2019 wynosiła 212 zdarzeń. Tym samym ilość awarii uległa 

zmniejszeniu o  9 zdarzeń. Ilość skarg mieszkańców nie została zmierzona w 2018 roku, 

dlatego nie można odnieść się do tej wartości. 

Ostatni pkt 7 Tabeli tj. „Udział przedsiębiorstwa w programach społecznych dla 

gminy: np. obchody dnia wody programy proekologiczne w szkołach, artykuły w prasie 

lokalnej” został przez Zarząd zrealizowany. W 2019 roku spółka ogłosiła konkurs plastyczny 

dla dzieci w wieku przedszkolnym z okazji obchodów dnia wody. Ponadto kilkakrotnie 

ukazywały się we Wieściach Gminnych artykuły o treściach edukacyjnych oraz 

informacyjnych o działaniach Spółki. 
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10. Szanse, zagrożenia oraz występujące rodzaje ryzyka dla Spółki 

 Trwające od kilku już lat bardzo duże zainteresowanie inwestorów w nabywaniu 

nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę na terenie Gminy Gierałtowice 

jest już odczuwalne – w 2019 roku zostało podpisane ponad 120 nowych umów z odbiorcami 

końcowymi, i w kolejnych latach prawdopodobnie wpłynie na powiększenie rynku odbiorców 

w sferze usług wod.–kan., świadczonych przez Spółkę. Równocześnie następuje wzrost 

gęstości zabudowy i zaludnienia, a tym samym zwiększa się liczba przyłączy na długości 1 

km wodociągu i kanalizacji. W tym trendzie należy upatrywać szans na stabilizację i poprawę 

wskaźników ekonomicznych oraz kosztów utrzymania i eksploatacji sieci wod.-kan. Jest to 

istotny element kryteriów niezbędnych przychodów przedsiębiorstwa dla potrzeb kalkulacji 

taryfowych cen i stawek opłat, szczególnie w aspekcie nieuchronnego wzrostu odpisów 

amortyzacyjnych z tytułu wykonanych i planowanych inwestycji modernizacyjno 

rozwojowych w urządzeniach wodociągowych i kanalizacyjnych. 

 

W działalności Przedsiębiorstwa występują różne ryzyka. Wśród zidentyfikowanych 

makro oraz mikroekonomicznych ryzyk znajdują się m.in.: 

Makroekonomiczne 

 Ryzyko zmian przepisów prawnych lub ich interpretacji. 

Biorąc pod uwagę, że specyfiką polskiego systemu prawnego jest znaczna i trudna 

do przewidzenia zmienność, a także często niska jakość prac legislacyjnych, istotnym 

ryzykiem dla dynamiki i rozwoju działalności Spółki mogą być zmiany przepisów lub 

ich interpretacji, w szczególności w zakresie prawa handlowego, podatkowego, 

finansowego i bankowego oraz hipotecznego mającego wpływ min. na ilość 

udzielanych kredytów na budowę (zakup) mieszkania potencjalnym Odbiorcom 

Spółki. Skoro rozwój Przedsiębiorstwa związany jest bezpośrednio ze zwiększeniem 

ilości osób zainteresowanych zakupem wody i odprowadzeniem ścieków to tym 

samym łączy się bezpośrednio z zagęszczeniem zabudowy na terenie Gminy 

Gierałtowice, a w szczególności sfery usługowej. 

Dodatkowo zmiany przepisów prawa mogą wpłynąć na zwiększenie kosztów 

funkcjonowania Spółki. 

 Ryzyko niewypłacalności przedsiębiorstw górniczych działających w obrębie Gminy 

Gierałtowice. 
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Trudna sytuacja w sektorze górnictwa węgla kamiennego może okazać się kluczowym 

zagrożeniem dla dalszego funkcjonowania Spółki szczególnie z uwagi na likwidację 

powstających szkód na sieci wodociągowej jak i kanalizacyjnej. Obecnie obszar 

Gminy Gierałtowice jest bardzo silnie eksploatowany przez kopalnie będące w 

strukturach organizacyjnych 2-ch spółek górniczych, tj. JSW SA, PGG SA. W 

związku z powyższym możliwości pokrywania kosztów wynikających z negatywnego 

oddziaływania eksploatacji górniczej na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną Spółki 

będzie w prostej linii zależne od uwarunkowań ekonomicznych na rynku polskim oraz 

światowym w zakresie wielkości sprzedaży węgla energetycznego oraz koksującego. 

 Ryzyko podniesienia płacy minimalnej i oczekiwania płacowe 

W 2020 roku planowana jest podwyżka płacy minimalnej. Dla spółki bezpośredni 

wpływ jest niewielki, jednak wpłynie on na oczekiwania płacowe. Te ostatnie również 

rosną z uwagi na obserwowany wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej. 

 Ryzyko inflacyjne 

W 2019 roku ujawniły się procesy inflacyjne w Polsce na dużą skalę. Wpływ wzrostu 

cen na działalność i jej koszty jest widoczny. W kolejnych latach przewiduje się 

wzrost cen usług oraz towarów co bardzo prawdopodobnie przełoży się na wzrost 

kosztów działalności. Ryzyko to wpływa również pośrednio podnosząc oczekiwania 

płacowe o których mowa powyżej. 

 Ryzyko polityczno-społeczne 

Bardzo poważnym zagrożeniem dla kontynuacji działalności Spółki może być również 

wycofanie się z zawartych uzgodnień o dokapitalizowaniu przez Gminę Gierałtowice 

tj. Radę Gminy oraz Wójta Gminy. 

 Wizerunek firmy 

Jednym z elementów, który wymaga jeszcze dopracowania jest poprawienie 

wizerunku firmy jako podmiotu przyjaznego dla Odbiorców i wiarygodnego partnera 

w interesach. 

Wysoki poziom cen dostawy wody i odbioru ścieków a także częstotliwość 

występowania awarii na sieciach negatywnie wpływają na opinię społeczną o Spółce. 

Konieczne jest zatem kontynuowanie jednorodnej polityki informacyjnej, która 

pomoże Odbiorcom zrozumieć w jakiej sytuacji znajduje się Spółka, jak przekłada się 

to na ich sytuację osobistą i jakiego działania należy spodziewać się w zaistniałej 

sytuacji. Kontynuacji wymaga również działalność edukacyjna rozpoczęta w 2019 

roku.  
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 Ryzyko wysokości stopy procentowej 

Stopy procentowe w Polsce były w 2019 roku na historycznie niskim poziomie. W 

najbliższym czasie można spodziewać się ich podniesienia. Będzie miało to 

przełożenie na podniesienie kosztów finansowania. Ryzyko to szacowane jest na 

prawdopodobne o niskim wpływie na działalność spółki. 

Mikroekonomiczne 

 Ryzyko związane z nieściągalnością należności od odbiorców. 

Działalność Spółki obarczona jest ryzykiem związanym z niespłacalnością należności 

przez odbiorców. Z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności gospodarczej 

procedura mająca na celu uniemożliwienie dalszego pogłębiania się zadłużenia 

Odbiorcy jest ograniczona przepisami prawa, a co za tym idzie czasochłonna i 

problematyczna (odcięcie wody możliwe jest po przejściu określonej procedury 

poinformowania stosowanych organów, a następnie i tak się wiąże z koniecznością 

wskazania punktu poboru wody). Przez działania podjęte w 2019 roku poziom tego 

ryzyka został obniżony. Konieczne jest kontynuowanie prac. 

 Ryzyko wystąpienia wypadków przy pracy. 

Działalność Spółki obarczona jest pewnym ryzykiem wystąpienia wypadków przy 

pracy. Celem maksymalnego ograniczenia możliwości wystąpienia wypadku przy 

pracy Spółka organizuje cyklicznie szkolenia z zakresu BHP i PPOŻ, które są 

przeprowadzane są na terenie zakładu przez zewnętrzną firmę szkoleniową. Szkolenie 

kończy się egzaminem sprawdzającym nabytą wiedzę z zakresu szkolenia. 

Prowadzenie szkoleń zapewnia Spółce posiadanie odpowiedniego, 

wykwalifikowanego personel do realizacji zadań. Jednak prowadzenie szkoleń przez 

firmę zewnętrzną nie zwalnia Spółki z odpowiedzialności od zdarzeń związanych z 

wypadkiem przy pracy. Z uwagi na rozwinięty w ostatnich latach profil kanalizacyjny 

oraz działanie oczyszczalni ścieków ilość wypadków przy pracy potencjalnie może się 

zwiększyć. 

 Ryzyko związane z uzależnieniem od głównych dostawców. 

Z uwagi na specyfikę działalności Spółki, która jest podmiotem o profilu 

wodociągowo- kanalizacyjnym hurtowy zakup wody odbywa się poprzez przesył 

wody siecią wodociągową i tym samym jej zakup jest całkowicie uzależniony od 

możliwości zakupu wody od ościennych przedsiębiorstw wodociągowych. Zawarto 

umowy z wszystkimi możliwymi w tym rejonie dostawcami wody, a rolą Spółki jest 

jedynie regulowanie zakupu wody poprzez większy pobór wody od dostawców o 
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niższej cenie. Technicznie jednak obowiązkiem Spółki jest utrzymanie odpowiedniego 

ciśnienia w sieci dla wszystkich odbiorców to też konieczny jest zakup od wszystkich 

głównych dostawców – zmianie może jedynie ulec proporcja pomiędzy dostawcami. 

 Ryzyko nadmiernego zadłużenia. 

Przeprowadzono w 2019 roku restrukturyzację zadłużenia. Jednak w dalszym ciągu 

poziom zadłużenia spółki wielokrotnie przewyższa jej przychody. Należy wskazać, że 

konieczne jest dalsze polepszanie wyniku finansowego spółki i przeznaczanie 

znacznych środków finansowych na spłatę zadłużenia.  

 Ryzyko związane z działalnością zakładów górniczych. 

Wstrząsy oraz ruchy górotworu są przyczyną większości awarii wodociągowych 

jak również powodują awarie na nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej 

wyłączone z możliwości starania się o bezkosztowe naprawy gwarancyjne. Pozostaje 

zatem dochodzenie odszkodowań bezpośrednio od zakładów górniczych. Również 

prowadzenie inwestycji wiąże się z dodatkowymi nakładami na zabezpieczenia 

wybudowanej infrastruktury na szkody górnicze co dopiero w dalszym etapie 

umożliwia zwrot poniesionych środków na te zabezpieczenia. Kopalnie w sprawach 

odszkodowawczych reprezentują przede wszystkim własny interes co w praktyce 

oznacza, iż chcą stosować własne zaniżone stawki odszkodowawcze i pełne 

odzyskanie kosztów poniesionych na zabezpieczenia często oznacza konieczność 

dochodzenia ich przed sądem. 

 Ryzyko związane z wprowadzanie wód opadowych do systemu kanalizacji sanitarnej. 

Spółka dysponuje  infrastrukturą kanalizacyjną oraz zbiorczą oczyszczalnią ścieków 

sanitarnych. Fakt eksploatowania kanalizacji sanitarnej ma obecnie ogromy wpływ na 

kondycję finansową Spółki. Z uwagi na prowadzenie działalności na terenach 

eksploatacji górniczej  system ma charakter częściowo tłoczny co w praktyce oznacza, 

iż dla jego działania konieczna jest praca 29 sieciowych przepompowni ścieków oraz 

tłoczni. Od chwili rozpoczęcia użytkowania kanalizacji sanitarnej Spółka zmaga się z 

problemem wprowadzania do systemu w sposób nielegalny wód roztopowych i 

opadowych co w praktyce oznacza, iż system w okresach deszczu tłoczy zbędne masy 

wody (ogromny skok zużycia energii elektrycznej). Ponadto rozcieńczenie ścieków 

sanitarnych wodą opadową może mieć konsekwencje technologiczne w pracy samej 

oczyszczalni ścieków i zaburzać jej opartą na procesach mechaniczno – biologicznych 

pracę. W najbliższych latach Zarząd planuje stopniowo wdrożyć wszelkie dozwolone 

prawem działania mające na celu ukrócenie tego procederu. 
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 Ryzyko związane z wprowadzeniem substancji chemicznych do systemu kanalizacji 

sanitarnej. 

Jeszcze groźniejszym zjawiskiem niż wprowadzenie do systemu wod opadowych 

i roztopowych jest zrzut różnego rodzaju substancji chemicznych (np. zużytych 

olejów, lakierów, produktów ubocznych przy produkcji chemii gospodarczej, chemii 

samochodowej, ścieków z myjni, a nawet zagnitych ścieków wypompowanych z 

szamb czy gnojówki). Wprowadzenie do systemu tego rodzaju substancji powoduje 

poważne zakłócenia pracy oczyszczalni ścieków i wymaga zdecydowanego 

przeciwdziałania jednak z uwagi na rozległość i dostępność do sieci kanalizacyjnej 

(np. zrzut do studzienki na prywatnej posesji). Ryzyko w tym przypadku ma również 

wymiar finansowy – kar za niedotrzymanie parametrów oczyszczonych ścieków oraz 

inne sankcje prawne. 

 Ryzyko związane z koniecznością ustanawiania służebności przesyłu. 

System kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gierałtowice wymagał na odcinku 

wielu kilometrów przejścia terenami osób prywatnych. W świetle obowiązujących 

przepisów prawa każdy z tych właścicieli ma prawo domagać się ustanowienia 

służebności przesyłu na obciążonej działce. Rodzi to nie tylko koszty związane z 

ustanowieniem samej służebności, ale również koszty zawarcia aktu notarialnego. Na 

chwile obecną Spółka odnotowała jednostkowe przypadki wystąpienia z wnioskiem o 

ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu jednakże z uwagi na ogrom osób 

uprawnionych należy ten rodzaj ryzyka uznać za istotny. 

 Ryzyko związane z czynnikami losowymi 

Czynniki losowe są tym elementem ryzyka który może pojawić się w każdym 

przedsiębiorstwie i przy prowadzeniu każdego rodzaju działalności. Spośród bardzo 

wielu mało prawdopodobnych możliwości istotny i wyjątkowo brzemienny w skutki 

może być przypadek wystąpienia powodzi. Spółka działa na terenie, który znajduje się 

w niewielkiej odległości od rzeki Kłodnicy. W 2010r. konieczna była ewakuacja 

pracowników, sprzętu oraz dokumentacji z siedziby Spółki, gdyż istniało bardzo 

poważne ryzyko przerwania wałów przeciwpowodziowych i jej zatopienia. W chwili 

obecnej zagrożenie wzrosło z uwagi na posiadanie czynnej oczyszczalni ścieków w 

Przyszowicach w bezpośrednim sąsiedztwie potoku Chudowskiego oraz w nieco 

większej odległości – samej Kłodnicy. Ponadto ryzyko wiąże się z ewentualnym 

zakłóceniem pracy samego systemu kanalizacji sanitarnej. 

 Ryzyko starzejącej się infrastruktury  
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Spółka posiada stosunkowo dużo sieci wodociągowych stalowych, które są awaryjne, 

a także coraz starsze, co przekłada się na zużycie oraz awaryjność. Zużywają się 

również urządzenia kanalizacji sanitarnej oraz sprzęt związany z utrzymaniem zieleni. 

Taki stan faktyczny przekłada się na ryzyko zwiększenia kosztów utrzymania środków 

trwałych. Ryzyko to materializuje się przez wpływ na zwiększone koszty remontów i 

usunięcia awarii.  

 Ryzyko związane z wiedzą 

Każda organizacja powinna być nośnikiem wiedzy. W Spółce brakuje systemu 

zarządzania wiedzą, której nośnikami są pracownicy. Przekłada się to na ryzyko 

zwiększania czasu reakcji na zdarzenia nieprzewidziane i tym samym pośrednio na 

koszty.  

 

Prócz opisanych zagrożeń można wskazać również szansę na polepszenie warunków 

prowadzenia działalności i sytuacji finansowej Spółki, jest to: 

 Szansa na powiększenie przychodów 

Obserwowany jest wzrost liczby klientów spółki związany z rozwojem Gminy 

Gierałtowice i powiększaniem się liczby mieszkańców. Prowadzone są również 

rozmowy z Gminą Gierałtowice mające na celu przejęcie prac związanych z 

utrzymaniem zieleni w tym utrzymaniem boisk na terenie gminy. Trwają prace nad 

polepszeniem sytuacji bezpieczeństwa pożarowego w gminie, co również mogłoby się 

przełożyć na zwiększenie przychodów Spółki. Dodatkowym źródłem byłoby także 

większe obciążenie oczyszczalni ścieków w Przyszowicach. 

11. Zatrudnienie, świadczenia socjalne, szkolenia. 

Stan zatrudnienia w Spółce na dzień 01.01.2019 r.: 

- ogółem 31 pracowników, w przeliczeniu na etaty 29,5 

Stan zatrudnienia w Spółce na dzień 31.12.2019r.: 

- ogółem 26 pracowników, w przeliczeniu na etaty 24,75  

Struktura zatrudnienia ze względu na płeć: 

- 13 kobiet 

- 13 mężczyzn 

Wykształcenie pracowników: 

- wyższe – 12 osób 
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- średnie – 9 osób 

- zawodowe – 4 osoby 

- podstawowe – 1 osoba 

Średnia wieku osób zatrudnionych to 44,46  (w latach). 

 W 2019 r. 21 pracowników Spółki uczestniczyło w 20 szkoleniach. Skierowanie 

poszczególnych pracowników do udziału w szkoleniu podyktowane było potrzebami 

uzupełnienia bądź aktualizacji wiedzy w kontekście nowelizacji aktów prawnych, przepisów, 

norm, których tematyka była adekwatna do merytorycznego zakresu obowiązków na danym 

stanowisku pracy. Wszyscy pracownicy Spółki byli objęci stałą opieką medyczną w zakresie 

medycyny pracy w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Sanvita w  Knurowie. 

 W związku ze zmianą stanu zatrudnienia przeprowadzono zmiany organizacyjne przez 

włączenie oczyszczalni ścieków do Działu Technicznego w Spółce. Zmiany podyktowane 

były również stworzeniem schematu funkcjonalnego w Spółce.  

12. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa. 

Przedmiot działalności i wynik finansowy 

 Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług wodociągowo                     

– kanalizacyjnych na terenie gminy Gierałtowice.  

 W roku sprawozdawczym 2019: 

Przychody netto ze sprzedaży wyniosły: 8 334 595,53 PLN 

Koszty działalności operacyjnej wyniosły: 8 422 881,83 PLN 

Strata ze sprzedaży wyniosła:  88 286,30 PLN 

Pozostałe przychody operacyjne wyniosły: 633 172,60 PLN 

Pozostałe koszty operacyjne wyniosły: 112 036,57 PLN 

Zysk z działalności operacyjnej: 432 849,73 PLN 

Przychody finansowe wyniosły: 46 583,98 PLN 

Koszty finansowe: 1 532 872,50 PLN 

Strata z działalności gospodarczej wyniósł: 1 053 438,79 PLN 

Strata netto: 1 053 438,79 PLN  

 Należy zauważyć, ze w porównaniu do 2018 r. w roku sprawozdawczym zmniejszono 

stratę o ponad 400 tys. zł, wynika to z zwiększonych o ok. 6% przychodów spółki i 

niewielkim zwiększeniu kosztów działalności operacyjnej (ok. 1,5%). Poprawa wielkości 

przychód wynika i ze zdarzeń jednorazowych (ugoda na pokrycie kosztów usunięcia awarii 
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podpisana z KWK Sośnica oraz spłata przeterminowanego zadłużenia przez odbiorców 

wody), a także ze zwiększenia sprzedaży wody i ścieków oraz zwiększenia wartości umowy 

In-house. Spółka wykonała również kilka zleceń na rzecz Gminy Gierałtowice. 

 Na uwagę zasługuje również fakt zmniejszonych kosztów finansowych w związku z 

restrukturyzacją zadłużenia oraz utrzymane koszty osobowe na przestrzeni roku. 

Obserwowany jest wzrost kosztów usług obcych. 

Kapitał własny i majątek trwały 

 Kapitał podstawowy na dzień 31.12.2019r. wynosił 37 025 250,00 PLN i składał się  

z 740 505 udziałów po 50 PLN każdy. Jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Gierałtowice 

(posiadająca 100% udziałów). 

Kapitał zapasowy:  749 207,15 PLN 

Pozostałe kapitały rezerwowe: 0 

Strata z lat ubiegłych: 3 973 337,57 

Rzeczowe aktywa trwałe na dzień bilansowy wynoszą: 133 839 979,54 PLN. 

Restrukturyzacja zadłużenia w pierwszym półroczu 2019 roku. 

W 2019 roku przeprowadzono restrukturyzację zadłużenia Spółki. Polegała ona na 

emisji obligacji w kwocie 14 mln złotych. Dzięki temu spłacono 3 mln zł obligacji oraz blisko 

9 mln zł kredytu co pozwoliło na zmniejszenie wysokości spłacanych rat kapitałowych o 

blisko 1 mln zł rocznie oraz obniżenie kosztów finansowych, pomimo zwiększenia zadłużenia 

o ok. 2 mln zł. Kolejnymi skutkami są umożliwienie zabezpieczenia środków finansowych na 

wypadek nieprzewidzianych zdarzeń oraz na polepszenie sytuacji płynnościowej w Spółce i 

poprawa płynności finansowej Spółki. 

Przewidywana sytuacja finansowa. 

Spółka w roku sprawozdawczym wykazała stratę netto w wysokości: 1 053 438,79 PLN.  

 Zakłada się, że w perspektywie (każdego roku) przez okres 10 lat, będzie następowało 

coroczne dokapitalizowanie Spółki przez Gminę Gierałtowice w wysokości nie mniejszej niż 

1,5 mln zł plus zwrot kwoty podniesionego podatku netto. Ponadto w związku z sytuacją 

finansową spółki każda inwestycja w wymianę sieci wodociągowej lub powiększenie majątku 

Spółki powinna być finansowana z środków przekazanych przez Gminę Gierałtowice. Przy 

takich założeniach można przewidywać stabilną sytuację finansową w perspektywie kilku lat.  

 Jeśli chodzi o wynik finansowy w 2020 roku można założyć, że nie będzie on gorszy 

niż strata poniesiona w 2019 roku. Wpływ na to mają: zwiększająca się ilość klientów spółki, 

zwiększona sprzedaż usług utrzymania zieleni i usług remontowych, niepogarszanie się 

wielkości strat wody, zmniejszony poziom zatrudnienia, zmniejszenie kosztów finansowych 



 

119 

Raport o stanie Gminy Gierałtowice w 2019 r. 

oraz poniesienie w 2019 roku następujących kosztów (które nie będą poniesione w 2020 

roku): przeniesionej premii okresowej z 2018 (z uwagi na sytuację płynnościową spółki w 

końcówce tego roku), przeprowadzenie przeglądu serwisowego urządzeń na sieci 

kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, odprawy dla zatrudnionych na umowę o pracę. Z 

drugiej strony można odnotować, że na wysokość straty wpłyną: podniesienie ceny energii 

elektrycznej, podniesione ceny wody od dostawców, zwiększone koszty wywozu odpadów 

oraz innych usług. 

13. Inwestycje 

       W 2019 r. wykonano następujące zadania inwestycyjne: 

 „ Budowa sieci wodociągowej przy ul. Borowej - Słonecznej w Paniówkach  

a) Tryb: zapytanie o cenę 

b) Wykonawca : DKL Drażyk 

 

 „ Wymiana sieci wodociągowej przy ul. Granicznej w Gierałtowicach na odcinku od 

ul. Ks. Roboty do ul. Chopina” 

a) Tryb: zapytanie o cenę 

b) Wykonawca : ZRB Janicki  

 

 „Wymiana sieci wodociągowej i przyłączy przy ul. Prusa w Gierałtowicach” 

a) Tryb: zapytanie o cenę 

b) Wykonawca : ZRB Janicki  

 

Zlecono również zaprojektowanie i uzyskano stosowne pozwolenia na budowę 

wodociągów do Kolonii Beksza w Gierałtowicach oraz w ciągu ul. Topolowej w Chudowie. 

W 2020 roku możliwe będzie rozpoczęcie i przeprowadzenie robót budowlanych z 

zastrzeżeniem zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych. 

14. Rozwój Spółki 

W 2020 roku Spółka w dalszym ciągu będzie koncentrowała się na efektywności 

kosztowej działalności i poprawie wyniku finansowego. W zakresie działalności dotyczącej 

zaopatrzenia  w wodę, działania rozwoje będzie polegać na polepszeniu efektywności 

kosztowej, podobnie rzecz się ma z zbiorowym odprowadzeniem ścieków. Jeśli chodzi o 
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usługi asenizacyjne planuje się działania mające na celu zwiększenie przychodów. W zakresie 

usług utrzymania zieleni i usług okołobudowlanych planowane jest poszerzenie ich zakresu i 

tym samym zwiększenie przychodów. Przeprowadzone w 2019 roku: restrukturyzacja 

zadłużenia i zmiany organizacyjne a także planowane poszerzanie działalności powinny 

wpłynąć pozytywnie na wynik finansowy i sytuację finansową spółki.   

W ramach działań rozwojowych planowane są: 

1) Dalsza wymiana przestarzałych wodociągów; 

2) Budowa wodociągu do Kolonii Beksza oraz wymiana sieci wodociągowej w ul. 

Konopnickiej w Gierałtowicach; 

3) Budowa wodociągu oraz wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. 

Topolowej w Chudowie. 

4) Budowa monitoringu sieci i systemu zarządzania ciśnieniem w sieci dystrybucji wody; 

5) Przejmowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na podstawie wprowadzonego 

regulaminu; 

6) Wymiana legalizacyjna wodomierzy na nowe i dostosowane do odczytów radiowych; 

7) Zakup sprzętu koniecznego do świadczenia usług utrzymania zieleni i robót 

okołobudowlanych; 

8) Wymiana sprzętu komputerowego. 

Jeśli chodzi o rozwój organizacyjny Spółki planowane jest podnoszenie kompetencji 

pracowników przez szkolenia i udział w targach branżowych. Zaś z działań miękkich planuje 

się stworzenie systemu zarządzania wiedzą w Przedsiębiorstwie (elementem tego systemu jest 

krok opisany w pkt 8 powyżej). Głównym aspektem tych działań ma być stworzenie map 

sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.  

  

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT   

(wariant porównawczy) 

LP. Wyszczególnienie 

01.01-31.12.2019 01.01-31.12.2018 

bieżacy  rok kwota bieżacy  rok kwota 

A. 
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w 

tym: 
8 334 595,53 7 848 766,54 

- od jednostek powiązanych      

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 8 261 352,94 7 922 494,59 

II. 
Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość 

dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)  
73 242,59 -73 728,05 

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby     
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jednostki 

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów     

B. Koszty działalności operacyjnej 8 422 881,83 8 291 809,81 

I. Amortyzacja 1 998 451,16 1 972 730,39 

II. Zużycie materiałów i energii 2 409 042,72 2 473 977,67 

III. Usługi obce 1 040 100,39 927 541,84 

IV. Podatki i opłaty, w tym: 912 540,32 912 267,52 

– podatek akcyzowy     

V. Wynagrodzenia 1 646 316,09 1 606 021,34 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 366 543,91 376 349,03 

- emerytalne 142 370,73 153 897,29 

VII

. 
Pozostałe koszty rodzajowe  49 887,24 22 922,02 

VII

I. 
Wartość sprzedanych towarów i materiałów     

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -88 286,30 -443 043,27 

D. Pozostałe przychody operacyjne 633 172,60 609 966,83 

I. 
Zysk z tytułów rozchodów niefinansowych aktywów 

trwałych 
5 621,00   

II. Dotacje 543 722,05 543 719,94 

III. Aktualizacja wartosci aktywów niefinansowych 62 596,08 28 484,46 

IV. Inne przychody operacyjne 21 233,47 37 762,43 

E. Pozostałe koszty operacyjne 112 036,57 86 706,99 

I. 
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów 

trwałych  
    

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  25 472,86 48 255,03 

III. Inne koszty operacyjne 86 563,71 38 451,96 

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 432 849,73 80 216,57 

G. Przychody finansowe  46 583,98 27 024,72 

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:     

a) od jednostek powiązanych, w tym:     

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale     

b) od jednostek pozostałych, w tym:     

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale     

II. Odsetki, w tym: 46 583,98 27 024,72 

– od jednostek powiązanych      

III. Zysk z tytułu aktywów finansowych, w tym:      

-  od jednostek powiązanych      

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych     

V. Inne     

H. Koszty finansowe  1 532 872,50 1 570 666,95 

I. Odsetki, w tym: 1 532 872,50 1 570 666,95 

– dla jednostek powiązanych      
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II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:     

- w jednostkach powiązanych     

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych     

IV. Inne     

I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) (1 053 438,79) (1 463 425,66) 

J. Podatek dochodowy     

K. 
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 

(zwiększenia straty) 
    

N. Zysk (strata) netto (I–J–K) (1 053 438,79) (1 463 425,66) 

 

 
BILANS - AKTYWA 

  

Lp Wyszczególnienie 

Stan na Stan na 

31.12.2019 31.12.2018 

w złotych w złotych 

1 2 3 3 

A. Aktywa trwałe 133 893 729,54 134 824 583,61 

I. Wartości niematerialne i prawne     

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych     

2. Wartość firmy     

3. Inne wartości niematerialne i prawne     

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne     

II. Rzeczowe aktywa trwałe 133 839 979,54 134 770 833,61 

1. Środki trwałe 132 743 553,85 133 515 359,95 

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1 688 967,01 1 688 967,01 

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 130 034 258,76 130 345 839,09 

c) urządzenia techniczne i maszyny 941 231,57 1 330 247,65 

d) środki transportu 65 758,33 104 578,48 

e) inne środki trwałe 13 338,18 45 727,72 

2. Środki trwałe w budowie 1 096 425,69 1 255 473,66 

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie     

III

. 
Należności długoterminowe     

1. Od jednostek powiązanych     

2. 
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie 

w kapitale 
    

3. Od pozostałych jednostek     

IV

. 
Inwestycje długoterminowe 53 750,00 53 750,00 

1. Nieruchomości     

2. Wartości niematerialne i prawne     

3. Długoterminowe aktywa finansowe 53 750,00 53 750,00 

a) w jednostkach powiązanych     

- udziały lub akcje     

- inne papiery wartościowe     

- udzielone pożyczki     

- inne długoterminowe aktywa finansowe     
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b) 
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie 

w kapitale 
    

- udziały lub akcje     

- inne papiery wartościowe     

- udzielone pożyczki     

- inne długoterminowe aktywa finansowe     

c) w pozostałych jednostkach 53 750,00 53 750,00 

– udziały lub akcje 53 750,00 53 750,00 

– inne papiery wartościowe     

– udzielone pożyczki     

– inne długoterminowe aktywa finansowe     

4. Inne inwestycje długoterminowe     

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe     

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego     

2. Inne rozliczenia międzyokresowe     

B. Aktywa obrotowe 3 034 386,62 1 347 176,66 

I. Zapasy     

1. Materiały     

2. Półprodukty i produkty w toku     

3. Produkty gotowe     

4. Towary     

5. Zaliczki na dostawy     

II. Należności krótkoterminowe 762 923,98 525 766,40 

1. Należności od jednostek powiązanych     

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:     

– do 12 miesięcy     

– powyżej 12 miesięcy     

b) inne     

2. 
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie 

w kapitale 
    

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:     

– do 12 miesięcy     

– powyżej 12 miesięcy     

b) inne     

3. Należności od pozostałych jednostek 762 923,98 525 766,40 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 725 123,93 521 014,28 

– do 12 miesięcy 725 123,93 521 014,28 

– powyżej 12 miesięcy     

b) 
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 

oraz innych tytułów publiczno-prawnych 
27 202,00   

c) inne 10 598,05 4 752,12 

d) dochodzone na drodze sądowej     

III

. 
Inwestycje krótkoterminowe 2 216 764,22 744 715,94 

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 216 764,22 744 715,94 

a) w jednostkach powiązanych     

– udziały lub akcje     

– inne papiery wartościowe     
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– udzielone pożyczki     

– inne długoterminowe aktywa finansowe     

b) w pozostałych jednostkach 2 043 800,00 743 800,00 

– udziały lub akcje     

– inne papiery wartościowe     

– udzielone pożyczki     

– inne krótkoterminowe aktywa finansowe 2 043 800,00 743 800,00 

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 172 964,22 915,94 

– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 172 964,22 915,94 

– inne środki pieniężne     

– inne aktywa pieniężne     

2. Inne inwestycje krótkoterminowe     

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 54 698,42 76 694,32 

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy     

D. Udziały (akcje) własne     

Aktywa razem 136 928 116,16 136 171 760,27 

 

 
BILANS - PASYWA 

  

Lp Wyszczególnienie 

Stan na Stan na 

31.12.2019 31.12.2018 

w złotych w złotych 

1 2 3 3 

A. Kapitał (fundusz) własny 32 747 680,79 31 801 119,58 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 37 025 250,00 34 695 250,00 

II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 749 207,15 749 207,15 

- 
nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad 

wartością udziałów (akcji) 
    

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny , w tym:     

- z tytułu aktualizacji wartości godziwej     

IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe    330 000,00 

- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki     

- na udziału (akcje) własne     

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych  (3 973 337,57) (2 509 911,91) 

VI. Zysk (strata) netto  (1 053 438,79) (1 463 425,66) 

VII

. 

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 

ujemna) 
    

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 104 180 435,37 104 370 640,69 

I. Rezerwy na zobowiązania  193 051,00 300 448,27 

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego     

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 193 051,00 214 460,00 

– długoterminowa 141 960,00 163 898,00 

– krótkoterminowa  51 091,00 50 562,00 

3. Pozostałe rezerwy   85 988,27 

– długoterminowe     

– krótkoterminowe   85 988,27 

II. Zobowiązania długoterminowe 42 337 370,50 41 680 246,24 

1. Wobec jednostek powiązanych     
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2. 
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 

zaangażowanie w kapitale 
    

3. Wobec pozostałych jednostek 42 337 370,50 41 680 246,24 

a) kredyty i pożyczki 28 337 370,50 38 680 246,24 

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych     

c) inne zobowiązania finansowe 14 000 000,00 3 000 000,00 

d) zobowiązania wekslowe     

e) inne     

III. Zobowiązania krótkoterminowe  3 989 357,95 4 308 968,21 

1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych     

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:     

- do 12 miesięcy     

- powyżej 12 miesięcy     

b) inne     

2. 
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których 

jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 
    

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:     

- do 12 miesięcy     

- powyżej 12 miesięcy     

b) inne     

3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3 988 069,07 4 308 060,02 

a) kredyty i pożyczki 2 108 276,00 3 262 939,91 

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych     

c) inne zobowiązania finansowe     

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 719 902,70 1 012 448,56 

– do 12 miesięcy 378 202,12 575 197,56 

– powyżej 12 miesięcy 341 700,58 437 251,00 

e) zaliczki otrzymane na dostawy     

f) zobowiązania wekslowe     

g) 
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i zdrowotnych oraz 

innych tytułów publiczno-prawnych 
  5 883,00 

h) z tytułu wynagrodzeń      

i) inne 1 159 890,37 26 788,55 

3. Fundusze specjalne 1 288,88 908,19 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 57 660 655,92 58 080 977,97 

1. Ujemna wartość firmy     

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 57 660 655,92 58 080 977,97 

– długoterminowe 57 116 933,87 57 537 258,03 

– krótkoterminowe  543 722,05 543 719,94 

Pasywa razem 136 928 116,16 136 171 760,27 
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PŁYWALNIA WODNIK SP. Z O.O 

Pływalnia Wodnik Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w dniu 17.10.2011 r., tj. w dniu 

podpisania umowy spółki potwierdzonego aktem notarialnym Rep. A numer 5259/2011. W 

dniu 3.01.2012 r. Spółka wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 

Rejonowy w Gliwicach Wydz. X Gospodarczy KRS pod numerem 0000406694. Początkowy 

kapitał zakładowy spółki w okresie sprawozdawczym wynosił 2.284.000 zł i uległ on 

zwiększeniu do kwoty 2.734.000 zł na koniec okresu sprawozdawczego.  

Spółka nie prowadziła działalności badawczo-rozwojowej, nie posiada oddziałów i nie nabyła 

w okresie sprawozdawczym żadnych udziałów. 

Informacja o sytuacji majątkowej oraz finansach spółki: 

Kwoty netto Plan przychodów Wykonanie  

Sprzedaż biletów 1.075.000 992.706,65 

Najem 170.000 156.090,86 

Wynajem torów (szkolenie prowadzone 

przez prywatne szkółki pływackie) 

240.000 255.785,89 

Wynajem torów (szkolenie prowadzone 

przez  szkoły publiczne) 

760.000 647.922,38 

Benefit, OK System, Fitprofit 230.000 276.239,09 

Refaktury 290.000 307.712,70 

Siłownia 100.000 104.300,93 

Pozostałe 20.000 15.258,63 

ŁĄCZNIE 2.885.000 2.756.017,13 

Kwoty netto Plan kosztów Wykonanie kosztów 

Wynagrodzenia 1.102.000 1.088.204,31 

Narzuty na wynagrodzenia 186.000 184.806,82 

Refaktury 290.000 307.712,70 

Media (gaz, prąd, woda) 902.000 858.325,94 

Pozostałe 400.000 582.119,72 

ŁĄCZNIE 2.880.000 3.021.169,49 
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Okres sprawozdawczy spółka zakończyła z ujemnym wynikiem finansowym tj. stratą 

bilansową w kwocie 265.152,36  zł. Na koniec roku sprawozdawczego spółka nie posiadała 

zobowiązań  wymagalnych i terminowo regulowała swoje zobowiązania. Działania podjęte 

przez Zarząd spółki m.in. podwyżka cen biletów, planowana podwyżka cen wynajmu torów 

począwszy od września 2020 r., stały wzrost frekwencji związany z poprawą jakości 

świadczonych usług, pozwalał zakładać, że do końca roku 2020 r. płynność finansowa spółki 

zostanie utrzymana, a jej główne zadanie tj. udostępnianie obiektu sportowego ludności w 

celu poprawy zdrowia będzie realizowane bez przeszkód.  

W roku sprawozdawczym przychody spółki kształtowały się następująco: 

 Przychody ze sprzedaży biletów. 

Zaplanowana kwota przychodów to 1.075.000 zł, a wykonanie to kwota 992.706,65 zł. 

(niewykonanie o kwotę 82 tys. zł). Kwota wykonania w stosunku do roku 2018 jest wyższa o 

przeszło 73 tys. zł, a niewykonanie planu przychodów w tej pozycji wynika ze zmiany 

sposobu płatności przez klientów tj. zwiększenie liczby osób korzystających z pływalni za 

pomocą kart benefit system, ok system itp., kosztem klientów indywidualnych płacących 

gotówką w kasie pływalni oraz akcji „bilet za złotówkę dla dzieci i młodzieży” 

przeprowadzonej w okresie wakacyjnym. Co prawda spowodowała ona spadek przychodów 

spółki o kwotę przekraczającą 50 tys. zł, jednakże spotkała się z niezwykle pozytywnym 

odzewem społeczeństwa (mieszkańców gminy Gierałtowice), likwidując barierę finansową 

dla skorzystania z obiektu przez adresatów programu w okresie wolnym od zajęć szkolnych, 

co jest zbieżne z prowadzoną przez spółkę odpłatną działalnością pożytku publicznego. Warto 

w tym miejscu dodać, że właściciel spółki tj. Gmina Gierałtowice przekazała na ten cel 

odpowiednią ilość środków finansowych w postaci podwyższenia kapitału zakładowego 

spółki, dzięki czemu jej przeprowadzenie nie miało wpływu na płynność finansową. 

◦ Przychody z najmu. 

Zaplanowana kwota przychodów to 170.000 zł, a wykonanie to 156.090,86 zł 

(niewykonanie o kwotę 14 tys. zł). Kwota przychodów z tego tytułu jest niższa niż w roku 

2018 o około 5.500 zł.  Uzyskanie takiego wyniku spowodowane jest znacznym 

zmniejszeniem ilości umów na wynajem powierzchni reklamowej oraz rozwiązaniem jednej z 

umów najmu powierzchni użytkowej na pływalni (gabinet kosmetyczny). Na dzień dzisiejszy 

trwają poszukiwania zarówno potencjalnych najemców powierzchni reklamowej, jak i 

użytkowej. Pływalnia posiadała wstępnie zainteresowanego najemcę pomieszczenia 

kosmetycznego, niestety w świetle panującego obecnie stanu epidemii nie doszło do zawarcia 

umowy, a aktualni najemcy są obecnie w bardzo trudnej sytuacji finansowej, co grozi 
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rozwiązaniem kolejnych umów najmu i ograniczeniem przychodów z tego tytułu w roku 

2020. 

 Przychody z wynajmu torów (prywatne szkółki pływackie). 

Zaplanowana kwota przychodów z tego tytułu to 240.000 zł a jego wykonanie to 255.785,89 

zł (wykonanie wyższe o przeszło 15 tys. zł). Kwota przychodów z tego tytułu jest wyższa w 

stosunku do roku 2018 o przeszło 31 tys. zł. i wynika bezpośrednio ze zwiększonego 

zapotrzebowania szkółek na wynajem (ceny wynajmu pozostały bez zmian w stosunku do 

roku 2018).  

 Przychody z wynajmu torów (szkoły publiczne). 

Zaplanowana kwota przychodów z tego tytułu to 760.000 zł, a jego wykonanie to 647.922,38 

zł (niewykonanie przychodów o przeszło 112 tys. zł). Kwota przychodów z tego tytułu jest 

wyższa niż w 2018 r. o przeszło 79 tys. zł i jednocześnie niższa od zaplanowanej z uwagi na 

odejście                  jednego rocznika uczniów, w związku z likwidacją szkół gimnazjalnych i 

nie była możliwa do oszacowania na etapie tworzenia planu działalności spółki. 

 Przychody z umów Benefit System, OK System itp. 

Zaplanowana kwota przychodów z tego tytułu to 230.000 zł, a jego wykonanie to 276.239,09 

zł (wykonanie wyższe o przeszło 46 tys. zł). Kwota przychodów z tego tytułu jest wyższa w 

stosunku do 2018 r. o kwotę niespełna 67 tys. zł. Jak już opisano w pkt. 1 wzrost 

spowodowany jest zmianą sposobu płatności klientów, renegocjacją umów (wzrostem cen) 

oraz wzrostem frekwencji. Należy zwrócić uwagę, że łączne przychody z tyt. sprzedaży 

biletów, realizacji umów, o których mowa w pkt. 5 oraz odliczeniu kosztów realizacji 

programu „bilet za złotówkę dla dzieci i młodzieży”, wyniosłyby łącznie około 1.319.000 zł 

w stosunku do zaplanowanych 1.305.000 zł.  

 Przychody z refaktur. 

Zaplanowana kwota przychodów z tego tytułu to 290.000 zł, a jego wykonanie to 

307.712,70 zł (wykonanie wyższe w stosunku do planu o przeszło 17 tys. zł i wyższe w 

stosunku do wykonania za 2018 r. o kwotę przekraczającą 68 tys. zł). Pozycja ta jest neutralna 

dla finansów spółki i ma analogiczną kwotę w kosztach. Składają się na nią głównie 

rozliczenia z tytułu centralnego ogrzewania budynku szkoły w Paniówkach oraz 

sąsiadującego budynku wielofunkcyjnego, w tym kosztów gazu oraz napraw i serwisu 

kotłowni. 

 Przychody z siłowni. 

Zaplanowana kwota przychodów z tego tytułu to 100.000 zł, a jego wykonanie to 
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104.300,93 zł (wykonanie wyższe o przeszło 4 tys. zł). Kwota przychodów z tego 

tytułu jest wyższa w stosunku do 2018 r. o kwotę niespełna 10 tys. zł. i wynika 

wyłącznie ze zwiększonej frekwencji (ceny usług świadczonych przez siłownię nie 

uległy zmianie od 2018 r.). 

 Przychody w pozycji pozostałe. 

Zaplanowana kwota przychodów z tego tytułu to 20.000 zł, a jego wykonanie to 15.258,63 zł. 

Pozycja ta stanowi przychody z tytułu uzyskanych odsetek, dotacji, prowizji itp. Największą 

kwotę w tej pozycji stanowi przychód z tyt. realizacji umowy o dotację na zadanie p.n. 

„Nieodpłatne udostępnienie krytej pływalni niepełnosprawnym mieszkańcom Gminy 

Gierałtowice, celem poprawa ich stanu zdrowia i ogólnej kondycji fizycznej” w kwocie 

4.932,00 zł. 

W roku sprawozdawczym koszty spółki kształtowały się następująco: 

 Wynagrodzenia 

Zaplanowana kwota kosztów z tego tytułu to 1.102.000 zł, a jego wykonanie to 1.088.204,31 

zł.  

Kwota jest wyższa od wykonania za 2018 r. o 1 tys. zł. Plan uwzględniał podwyżki 

wynagrodzeń wynikające ze wzrostu ustawowego najniższego wynagrodzenia miesięcznego 

oraz zmniejszenie liczby etatów w stosunku do 2018 r. (zlecenie utrzymania czystości firmie 

sprzątającej). Niewykonanie o kwotę przekraczającą 13 tys. zł wynika z zasiłków 

chorobowych oraz urlopu macierzyńskiego. Pozycja ta wraz z narzutami stanowi najwyższe 

koszty spółki. 

 Narzuty na wynagrodzenia 

Zaplanowana kwota kosztów z tego tytułu to 186.000 zł a jego wykonanie to 184.806,82 zł. 

Kalkulacja i wykonanie jak wyżej. 

 Refaktury 

Pozycja została opisana w poz. 6 analizy przychodów spółki. 

 Koszty mediów 

Zaplanowana kwota kosztów z tego tytułu to 902.000 zł i jest to druga co do wielkości 

pozycja      w kosztach działalności spółki. Wykonanie planu kosztów z tego tytułu w 2019 r. 

to 858.325,94 zł. Kwota jest wyższa od wykonania za 2018 r. o przeszło 87 tys. zł i wynika w 

głównej mierze ze wzrostu ceny gazu ziemnego. 

 Pozostałe koszty: Zaplanowana kwota kosztów z tego tytułu wynosiła  400.000 zł, a jego 

wykonanie to 582.119,72 zł.  
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Kwota wykonania 2019 r. jest wyższa od wykonania za 2018 r. o około 125 tys. zł. 

Kwota przedmiotowych kosztów zaplanowana w planie działalności spółki na rok 

2019 wynikała  z realnych możliwości ich pokrycia przychodami spółki. Na koszty te 

składają się: zakupy wyposażenia, remonty, usługi obce, leasing, opłaty 

abonamentowe (abonament RTV, zaiks, stoart), polisy ubezpieczeniowe, prowizje z 

płatnościami kartą, podatek od nieruchomości oraz amortyzacja. W 2019 r. największe 

koszty w tej pozycji stanowiła usługa utrzymania czystości pływalni w kwocie 

250.800 zł (wzrost o kwotę 85.800 zł w stosunku do roku 2018). Wzrost tej wysokości 

wynika z faktu, że usługa była świadczona w roku 2018 począwszy od 1 kwietnia tj. 

przez 9 miesięcy, a w roku 2019 była świadczona przez cały rok. Dodatkowo 

począwszy od 1 września 2018 r. zwiększono zakres świadczonych usług o dodatkowe 

zmiany nocne. Jednocześnie w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia 

ustawowego, począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r. nastąpił wzrost ceny świadczonej 

usługi. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu wyposażenia o wartości 28.344 

zł w tym nowy serwer komputerowy do obsługi systemu ESOK, komputery dla 

administracji oraz nowy zbiornik do magazynowania podchlorynu sodu (wzrost 

kosztów w stosunku do 2018 r. o kwotę 18 tys. zł). Wzrosły koszty zakupu chemii 

basenowej oraz akcesoriów do pomiarów (około 27 tys. zł). Wykonano wymianę 

części glazury w części szatniowej (koszt usługi około 24 tys. zł) oraz zakupiono na 

ten cel kafelki o łącznej wartości niespełna 15 tys. zł. Nieznaczny wzrost kosztów 

zanotowano jeżeli chodzi o prowizje za płatności kartami (około 800 zł związane ze 

zwiększoną ilością przeprowadzanych transakcji), koszty badania wody basenowej 

(2.500 zł w skali roku). Na analogicznym do 2018 r. poziomie pozostały koszty 

obsługi BHP (niespełna 5 tys. zł), koszty usług telekomunikacyjnych (około 2 tys. zł), 

podatek od nieruchomości (około 6 tys. zł), zakup soli do wanien z hydromasażem 

oraz elektrolizy membranowej (7 tys. zł), administracja systemu ESOK (niespełna 5 

tys. zł), dzierżawa obiektu (niespełna 25 tys. zł), leasing (około 16 tys. zł). O około 4 

tys. zł spadły w stosunku do roku 2018 koszty przeglądów i napraw urządzeń – windy, 

kolektorów słonecznych, pomp, silników, klimatyzacji, zjeżdżalni oraz agregatu 

kogeneracyjnego. O około 2,5 tys. zł spadły koszty zakupu polisy ubezpieczeniowej, a 

o około 5,5 tys. zł spadły koszty amortyzacji.  

Ze względu na brak wystarczających środków finansowych, w dalszym ciągu nie udało się 

wykonać remontu elewacji obiektu oraz wymiany obsypujących się płyt izolacyjnych 

rockfon, zamontowanych na suficie hali basenowej. Nie wpływa ona na bieżącą działalność 
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spółki, jednakże niezbędna będzie wymiana płyt. Szacunkowy koszt wymiany to kwota 

przekraczająca 200.000 zł i wiązać się będzie z czasowym wyłączeniem pływalni 

z użytkowania. 

 

Aby zapewnić kontynuację działalności spółki Zarząd spółki podjął/podejmie następujące 

działania: 

 Podwyższono ceny opłat za korzystanie z pływalni dla klientów indywidualnych 

począwszy od 9 stycznia 2020 r. oraz firm Benefit, OK system itd. od dnia 1 marca b.r. 

 Dokonano zakupu paliwa gazowego, co pozwali obniżyć koszty ogrzewania w roku 2021. 

 Sprowadzono od producenta agregatu kogeneracyjnego dokumentację techniczną, co 

pozwoliło na złożenie wniosku o zmianę warunków jego podłączenia do sieci 

elektroenergetycznej, co pozwoli w przyszłości na jego maksymalne wykorzystanie i 

zmniejszenie kosztów zakupu energii elektrycznej pomimo wzrostu jej cen. 

 Dokonano naprawy i uruchomiono wszystkie kotły, co zapewni bezpieczeństwo w 

kolejnym okresie grzewczym. 

 Dokonano wymiany zużytych urządzeń elektronicznych (komputery administracji, serwer, 

terminal), co zapewni bezproblemowe funkcjonowanie pływalni na kolejne lata. 

 Począwszy od 1 września 2020 r. planowana jest podwyżka cen wynajmu torów na 

pływalni.  

Zarząd spółki brał udział w 8 posiedzeniach Rady Nadzorczej spółki przedstawiając na 

bieżąco analizy jej działalności w tym efekty działań naprawczych Zarządu spółki, informacje 

na temat stanu technicznego obiektu oraz krótko i długoterminowych planów działalności 

spółki. 

 

Opis ryzyka i zagrożeń związanych z dalszym funkcjonowaniem: 

1. Wyłączenie z użytkowania obiektu przez dłuższy okres czasu, w związku z zagrożeniem 

epidemicznym. 

2. Utrata najemców w związku z zagrożeniem epidemicznym. 

3. Utrata płynności finansowej w związku z zagrożeniem epidemicznym. 

4. Brak środków finansowych na dokonanie napraw urządzeń  działających na pływalni w 

związku z coraz większym ich wyeksploatowaniem. 

5. Powstawanie kolejnych konkurencyjnych obiektów sportowych, które spowodują spadek 

liczby osób korzystających z usług świadczonych przez spółkę.  
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6. Coraz wyższe koszty działalności spółki, zwłaszcza w związku ze wzrostem płacy 

minimalnej (największa pozycja kosztowa w spółce) oraz brakiem kandydatów do pracy.  

7. Brak możliwości precyzyjnego oszacowania przyszłych przychodów spółki jak i kosztów 

dot. zakupu np. energii elektrycznej czy gazu w związku z uzależnieniem ich w bardzo 

znacznym stopniu od warunków niezależnych takich jak warunki atmosferyczne. 

8. Dalszy wzrost cen energii elektrycznej i wody. 

9. Ograniczenia wynikające z projektu budynku – niewielkie możliwości wprowadzania 

modyfikacji i ulepszeń. 

10. Eksploatacja górnicza prowadzona na terenie prowadzonej działalności powodująca 

zniszczenia w eksploatowanym obiekcie, przy jednoczesnym kwestionowaniu powstania 

szkody przez zakład górniczy. 

Podjęte działania Zarządu spółki i przewidywany jej rozwój: 

1. Wykonywanie niezbędnych bieżących napraw, remontów i modernizacji. 

2. Regulacje cennika opłat za korzystanie z usług, celem uzyskania odpowiedniego poziomu 

przychodów spółce. 

3. Renegocjowanie umów z najemcami w oparciu o nowe antykryzysowe rozwiązania 

prawne. 

4. Dalsza optymalizacja kosztów mediów (modernizacja instalacji elektrycznej pozwalająca 

na maksymalne wykorzystanie istniejącego agregatu kogeneracyjnego). 

5. Dbanie o jakość świadczonych usług w celu utrzymania wzrostu frekwencji na pływalni. 

Wzrost frekwencji na pływalni począwszy od 2018 r. aż do końca lutego 2020 r. (3.664 

osoby więcej za pierwsze 2 miesiące w analogicznym okresie w porównaniu 2019 r. do 2020 

r.) i 6.729 osób więcej w porównaniu całego 2018 do 2019 r., a co za tym idzie wzrost z tego 

tytułu przychodów, napawały optymizmem na dalsze funkcjonowanie spółki. Niestety obecna 

sytuacja tj. wprowadzenie stanu epidemii i wyłączenie obiektu z użytkowania na okres bliżej 

nie określony, powoduje, że dalsza działalność spółki jest zagrożona, a Zarząd spółki na dzień 

dzisiejszy nie ma żadnego wpływu na jej dalsze funkcjonowanie. Niezbędna wydaje się w tej 

sytuacji pomoc ze strony właściciela spółki oraz organów administracji rządowej, aby 

zachować ciągłość jej funkcjonowania. Na dzień składania sprawozdania Zarząd spółki 

wystąpił do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o możliwość odroczenia 

płatności składek za miesiące luty, marzec oraz kwiecień b.r. Trwają prace mające na celu 

oszacowanie miesięcznych kosztów utrzymania obiektu podczas jego wyłączenia z 

użytkowania, celem przedłożenia właścicielowi spółki. Jednocześnie Zarząd spółki oczekuje 

na uruchomienie pomocy ze strony państwa umożliwiającej poprawę sytuacji finansowej 
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spółki, a zwłaszcza utrzymania jej płynności finansowej. Niezwłocznie po umożliwieniu 

uruchomienia obiektu, Zarząd przystąpi do opracowania programu dalszego funkcjonowania 

spółki, dostosowanego do aktualnej sytuacji prawnej, materialnej i technicznej. 

Dodatkowe informacje i objaśnienia  do sprawozdania finansowego za 2019 rok.  

I.   Informacje uzupełniające. 

 1.    Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane na podstawie ksiąg rachunkowych 

prowadzonych zgodnie z zasadami rachunkowości – wariant porównawczy – jednostka 

mała-   za rok obrotowy 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. 

 2.    Sprawozdanie nie podlega obowiązkowi badania na podstawie art. 64 ust 1 ustawy 

o rachunkowości. 

 3.    Strata za okres sprawozdawczy wynosi 265.152,36 zł. Planuje się pokrycie straty 

zyskami uzyskanymi w przyszłych latach. 

 4.    Spółka prowadzi działalność w obiekcie dzierżawionym od Gminy Gierałtowice wraz 

z przyległym do obiektu zapleczem technicznym i komunikacyjnym na podstawie umów 

dzierżawy:  nr VIII/001/GK/004/2012 z dnia 02.01.2012 r. i nr VIII/016/GK/025/2016 z  

dnia 31.03.2016 r.- zawarta na czas nieoznaczony.  Wartość nieamortyzowanych przez 

jednostkę dzierżawionych środków trwałych na podstawie w/w umów wynosi (na dzień 

zawarcia umowy dzierżawy)– 26 901 086,43 zł. 

    W związku z zawarciem w październiku 2016 umowy leasingu na zakup szafek – 

przebieralni dla klientów pływalni, pozostało do spłaty 11 rat o łącznej wartości 

11.976,36 zł. 

Spółka jest właścicielem sprzętu sportowo-rehabilitacyjnego –  z leasingu,  wykupionego w 

2015 r. o wartości początkowej wynikającej z umowy leasingu z 2012 r. 83 811,91  zł. 

Jest również właścicielem wykupionego z leasingu w 2017 roku automatu myjącego, o 

wartości początkowej 10 900,00 zł oraz odkurzacza basenowego wykupionego w 2019 

roku, o wartości – 12 178,00 zł. 

 5.    Zmiany kapitału podstawowego w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.  

 a) stan na 01.01.2019 r.                        2.284.000,00 zł 

 b)   zwiększenie (wpis dnia 21.08.2019 r. sygn sprawy GL.X NS-REJ.KRS/10863/19/972) 

             150.000 zł 
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       zwiększenie (wpis dnia 05.12.2019 r. sygn sprawy GL.X NS-REJ.KRS/17417/19/64) 

             300.000 zł 

 c) stan na 31.12.2019 r.                        2 734.000 zł. 

Na dzień 31.12.2019 r. kapitał podstawowy w kwocie 2.734.000,00 PLN dzielił się na 

54.680 udziałów po 50 PLN. 

6.  Z dniem 26.07.2013 r. spółka uzyskała status organizacji pożytku publicznego – wpis do 

KRS –      sygn. akt GL.X NS-REJ.KRS/007679/13/969. Od 01.08.2013 r. spółka 

prowadzi odpłatną 

     działalność pożytku publicznego (działalność obiektów sportowych,  służących poprawie 

kondycji fizycznej), jak również działalność gospodarczą jako działalność dodatkową ( 

wynajem pomieszczeń i powierzchni na cele reklamowe). Działalność spółki ukierunkowana 

jest na  klienta lokalnego – mieszkańców Gminy Gierałtowice, powiatu gliwickiego i 

powiatów ościennych. 

7. Pływalnia Wodnik jako organizacja pożytku publicznego pozyskała w roku 2019 

dotację na realizację programu - Nieodpłatne udostępnienie krytej pływalni 

niepełnosprawnym mieszkańcom Gminy Gierałtowice, celem poprawy ich stanu zdrowia i 

ogólnej kondycji fizycznej”  (umowa I/115/OKO/037/2019 ) - kwota 4.998,00 zł, z czego 

wykorzystano 4.932,00 zł. 

8.   Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem 

dochodowym 

od osób prawnych od wyniku finansowego brutto przedstawia załącznik nr 5. 

9. Spółka w 2016 r. rozpoczęła działania mające na celu dokonanie modernizacji dachu            

i elewacji obiektu.  W 2017 roku przeprowadzono modernizację dachu. Całość inwestycji 

odniesiono na konto 080 „Środki trwałe w budowie” w łącznej kwocie 151 738,48 zł. 

Inwestycja dotycząca elewacji przewidziana jest w kolejnych latach. W latach 2018-2019 

nie dokonano zmian w realizacji w/w inwestycji. 

       II. Bilans 

     Aktywa 

A.   Aktywa trwałe. 

    Zmiany w wartości środków trwałych przedstawia załącznik nr  4. 
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       Zmniejszenia wartości środków trwałych są wynikiem dokonywania comiesięcznych 

odpisów amortyzacyjnych, zgodnych z planem amortyzacji na 2019 rok. 

B.      Aktywa  obrotowe. 

 Pozycja  II . Należności krótkoterminowe – 111.918.93 zł przedstawia łączną kwotę 

należności,     w tym: 

– z tytułu dostaw i usług- w kwocie 101.027,24 zł przedstawia załącznik nr  2. 

      Są to należności o terminie spłaty do 12 miesięcy, z tego 480,00 wymagalne, objęte   

postępowaniem komorniczym. 

– utarg opłacony kartami płatniczymi, który wpłynął na rachunek bankowy w styczniu 2020  

      kwota 600,45 zł. 

– nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym wynikająca z deklaracji VAT-7 za    

       XII/2019 – kwota 10.202,00 zł. 

Pozycja  III.  Inwestycje krótkoterminowe 

 Pozycja ta obejmuje kwotę gotówki w kasie, w tym kwotę kaucji od kart abonamentowych. 

Środki na rachunkach bankowych, w tym rachunkach lokat terminowych oraz kwotę 

nienotyfikowanych odsetek bankowych. 

Stan środków w kasie i na rachunku bankowym  przedstawia załącznik nr 1. 

Pozycja IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  zawiera kwotę podatku VAT 

naliczonego do rozliczenia w 2020 roku oraz rozliczenia międzyokresowe polis 

ubezpieczeniowych. 

 Pasywa           

A.      Kapitał -  pozycja A I  - przedstawia wartość kapitału wniesionego przez  jedynego 

Wspólnika  Spółki. 

B.      Pozycja  III.  Zobowiązania krótkoterminowe – 335.419,94 zł, w tym:   

b) z tytułu dostaw i usług -  przedstawia załącznik nr 3 - kwota 176.096,19 zł.    

Na dzień 31.12.2019 r. spółka  nie posiadała zobowiązań wymagalnych. 

Pozycja  c) kwota 78.816,35 zł przedstawia łączną sumę zobowiązań z następujących tytułów: 

 - z tytułu podatków- 11.497,00 zł - podatek od wynagrodzeń wypłaconych                               
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w regulaminowych terminach w grudniu 2019 i 01- 2020 wynikający z deklaracji PIT -4 

    -   z tytułu ubezpieczeń społecznych -  ZUS pracodawcy oraz ZUS pracowników od 

wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2019 oraz styczniu 2020 – kwota 67.319,35 zł. 

    d)  Z  tytułu wynagrodzeń - wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, umów o pracę,   

         wynagrodzenie rady nadzorczej za miesiąc grudzień wypłacone w styczniu 2020 w 

kwocie    72.236,52 zł. 

     e)   Inne – obejmuje: 

– sumy obce depozytowe – wartość kaucji z aktywnych kart abonamentowych 

przechowywanych i oddawanych klientom przy zwrocie karty 8.040,00 zł, 

–  niewykorzystaną część dotacji z Urzędu Gminy - kwota 66,00 zł (zwrot w 01- 2020 r.) 

–  zobowiązanie z tyt. wszczętego postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika Pływalni 

Wodnik. Sp. z o.o. - 164,88 zł. 

 Pozycja IV - Rozliczenia międzyokresowe - przedstawia kwoty dotacji na zakup środków 

trwałych, które będą odniesione na pozostałe przychody operacyjne równolegle do 

dokonywanych odpisów amortyzacyjnych w roku   obrotowym 2020 – czyli w ciągu 12 

m-cy  (krótkoterminowe). 

III Zatrudnienie i wynagrodzenia członków organów spółki 

1.     Wynagrodzenia i pochodne wypłacone i należne osobom wchodzącym w skład 

organów zarządzających i nadzorujących za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. 

wyniosły 213.286,18 zł 

2.     Przeciętne zatrudnienie w roku 2019 

20,79 etatów, w tym na stanowiskach: 

◦     zarządu i administracji          4 osoby / 4 etaty 

◦     robotniczych         18,79 osoby / 16,79 etaty 

IV Rachunek zysków i strat. 

Sporządzony jest metodą porównawczą/jednostka mała. 

Pozycja D.    Pozostałe przychody operacyjne: 

E. Pozostałe koszty operacyjne:   
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kwota    313.939,72 zł   w tym: 

F. Przychody finansowe 

                       – kwota 69,76 zł -nienotyfikowane odsetki należne od lokat bankowych 

G. Koszty finansowe – kwota 7.562,94 zł, w tym: 

–      odsetki za nieterminowe płatności 6.363,38 zł 

–      odsetki – kredyt w rachunku bieżącym 1.197,87 

Pływalnia Wodnik Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w dniu 17.10.2011 r. tj. w dniu 

podpisania umowy spółki potwierdzonego aktem notarialnym Rep. A numer 5259/2011. W 

dniu 3.01.2012 r. Spółka wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 

Rejonowy w Gliwicach Wydz. X Gospodarczy KRS pod numerem 0000406694. Początkowy 

kapitał zakładowy spółki w okresie sprawozdawczym wynosił 2.194.000 zł i uległ on 

zwiększeniu do kwoty 2.284.000 zł na koniec okresu sprawozdawczego.  

Spółka nie prowadziła działalności badawczo-rozwojowej, nie posiada oddziałów i nie nabyła 

w okresie sprawozdawczym żadnych udziałów. 

Informacja o sytuacji majątkowej oraz finansach spółki: 

Kwoty netto Plan przychodów Wykonanie przychodów 

Sprzedaż biletów 1.090.000 919.605,87 

Najem 160.000 161.645,83 

Wynajem torów (szkolenie prowadzone 

przez prywatne szkółki pływackie) 

190.000 224.128,40 

Wynajem torów (szkolenie prowadzone 

przez  szkoły publiczne) 

465.000 568.182,93 

Benefit, OK System, Fitprofit 170.000 209.577,77 

Refaktury 190.000 239.386,62 

Siłownia 110.000 94.159,70 

Pozostałe 30.000 20.348,02 

ŁĄCZNIE 2.405.000 2.437.035,14 

Kwoty netto Plan kosztów Wykonanie kosztów 
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Wynagrodzenia 1.083.750 1.087.848,66 

Narzuty na wynagrodzenia 191.250 184.699,93 

Refaktury 190.000 239.386,62 

Media (gaz, prąd, woda) 630.000 771.229,50 

Pozostałe 300.000 456.587,62 

ŁĄCZNIE 2.395.000 2.739.752,33 

 

Okres sprawozdawczy spółka zakończyła z ujemnym wynikiem finansowym tj. stratą 

bilansową w kwocie 302.717,19  zł. Pod koniec roku sprawozdawczego zaczęły się problemy 

z utrzymaniem płynności finansowej w spółce, a co za tym idzie pojawiły się zobowiązania 

wymagalne. Działania podjęte przez Zarząd spółki (m.in. korekta cennika) pozwalają 

zakładać, że do końca miesiąca czerwca 2019 r. płynność finansowa spółki zostanie 

przywrócona. Po stronie kosztów ujemny wynik finansowy spółki w roku sprawozdawczym 

spowodowany jest w głównej mierze ponadprzeciętnym wzrostem kosztów mediów (wody, 

ścieków, prądu oraz gazu) – kwota przekraczająca 140 tys. zł. Remonty i naprawy maszyn i 

urządzeń pochłonęły w roku sprawozdawczym około 45.000 zł. Pomimo wzrostu o blisko 

5.000 osób frekwencji na pływalni oraz wzrostu cen od marca 2018 r. nie udało się osiągnąć 

zakładanej kwoty przychodów ze sprzedaży biletów (pomimo realnego wzrostu o kwotę 

47.800 zł w stosunku do roku 2017).  

Przychody z najmu zostały powiększone w stosunku do roku 2017 o kwotę 5.400 zł a 

ich wykonanie było zgodne z założonym planem działalności spółki na rok 2018. 

Podwyższenie cen opłat za bilety wstępu oraz wynajem torów na pływalni skutkowały 

natomiast w sposób następujący: 

4) Wynajem torów dla szkółek prywatnych – osiągnięte przychody przewyższyły plan 

działalności o kwotę ponad 34.000 zł i były jednocześnie wyższe o około 45.000 zł w 

stosunku do roku 2017. 

5) Wynajem torów dla szkół publicznych – osiągnięte przychody przewyższyły plan 

działalności o kwotę ponad 103.000 zł i były jednocześnie wyższe o około 183.000 zł w 

stosunku do roku 2017. 

6) Benefit, OK System itd. – osiągnięte przychody przewyższyły plan działalności o 

niespełna 40.000 zł i były jednocześnie wyższe o około 62.000 zł w stosunku do roku 

2017. 
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7) Siłownia – nastąpiło zwiększenie przychodów w stosunku do roku 2017 w tej pozycji ale 

niestety nie zrealizowano zakładanego planu na rok 2018. Warto zaznaczyć, że 

wyodrębniona działalność siłowni nie generuje dla spółki kosztów a co za tym idzie dalsze 

jej funkcjonowanie jest uzasadnione.  

W roku 2018 Sąd drugiej instancji rozstrzygnął kwestię odpowiedzialności za uszkodzenia 

powstałe na zjeżdżalni (pozew przeciwko zakładowi górniczemu jak i wykonawcy zjeżdżalni 

złożony został w  2014 roku. Remont zjeżdżalni przeprowadzony przez spółkę na własny 

koszt, wraz z wykonaniem ekspertyzy wyniósł 44.048,80 zł i na taką kwotę opiewał pozew 

sądowy) uchylając wyrok sądu pierwszej instancji, orzekając, że spółka nie miała podstaw do 

wystąpienia z roszczeniem do projektanta/wykonawcy zjeżdżalni i kosztami postępowań 

sądowych obciążył spółkę. Niestety z uwagi na wartość przedmiotu sporu spółce nie 

przysługuje kasacja od wyroku.  

W dalszym ciągu nie udało się wykonać remontu elewacji obiektu ze względu na brak 

wystarczających środków finansowych, co nie wpływa na możliwość prowadzenia 

działalności spółki. 

W roku 2018 uwidoczniła się kolejna poważna awaria na hali basenowej w postaci 

obsypujących się płyt izolacyjnych rockfon zamontowanych na suficie hali basenowej. Nie 

wpływa ona na bieżącą działalność spółki jednakże niezbędna będzie wymiana płyt. 

Szacunkowy koszt wymiany to kwota przekraczająca 200.000 zł i wiązać się będzie z około 

miesięcznym wyłączeniem pływalni z użytkowania. 

Aby zapewnić kontynuację działalności spółki Zarząd spółki podjął/podejmie następujące 

działania: 

 Podwyższono ceny opłat za korzystanie z pływalni dla klientów indywidualnych oraz firm 

Benefit, OK system itd. począwszy od 1 marca 2019 r. 

 Trwają negocjacje pozwalające obniżyć koszty zakupu gazu na rok 2020. 

 Planowane jest wprowadzenie nowej usługi do siłowni – urządzenia body space. 

 Planowane jest również wystąpienie do Gminy Gierałtowice z wnioskiem o wniesienie do 

spółki dodatkowego majątku w postaci aportu (agregatu kogeneracyjnego) oraz środków 

finansowych z przeznaczeniem na remonty i poprawę płynności finansowej spółki. 

Zarząd spółki brał udział w 8 posiedzeniach Rady Nadzorczej spółki przedstawiając na 

bieżąco analizy jej działalności w tym efekty działań naprawczych Zarządu spółki, informacje 

na temat stanu technicznego obiektu oraz krótko i długoterminowych planów działalności 

spółki. 
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Nazwa i adres 

jednostki 

sprawozdawczej   

BILANS 

Adres 

  

PŁYWALNIA WODNIK 

SP. Z O.O.                                        

GLIWICKA 11B                                                                        

44-100 GLIWICE 

Zgromadzenie 

Wspólników                           

ul. Ks. Roboty 48                                       

44-186 Gierałtowice 
  

Numer 

identyfikacyjny 

REGON   na dzień 31.12. 2019 r.     

242753812         

      

AKTYWA 

Stan na 

31.12.2018     

w zł. 

Stan na 

31.12.2019      

w zł. 

PASYWA 

Stan na 

31.12.2018    

w  zł. 

Stan na 

31.12.2019        

w  zł. 

A. Aktywa trwałe 718 017,18 701 336,64 
A. Kapitał  (fundusz) 

własny 
393 423,51 578 271,15 

I. Wartości 

niematerialne i 

prawne 

0,00 0,00 
I. Kapitał (fundusz) 

podstawowy 
2 284 000,00 2 734 000,00 

II. Rzeczowe 

aktywa trwałe, w 

tym: 

718 017,18 701 336,64 
II. Kapitał  (fundusz) 

zapasowy, w tym: 
0,00 0,00 

- Środki trwałe 566 278,70 549 598,16 

- nadwyzka wartości 

sprzedaży (wartości 

emisyjnej) nad wartością 

nominalną udziałów 

(akcji) 

0,00 0,00 

     -  grunty 0,00 0,00 

III. Kapitał (fundusz) z 

aktualizacji wyceny, w 

tym: 

0,00 0,00 

      - budynki, 

lokale i obiekty 

inżynierii lądowej i 

wodnej 

15 382,64 11 114,18 
- z tytułu aktualizacji 

wartości godziwej 

0,00 0,00 

     - urządzenia 

techniczne i 

maszyny 

537 399,24 532 556,67 IV. Pozostałe kapitały 

(fundusze) rezerwowe 

0,00 0,00 
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     - środki 

transportu 
0,00 0,00 

V. Zysk (strata) z lat 

ubiegłych 
-1 587 859,30 -1 890 576,49 

      - inne środki 

trwałe 
13 496,82 5 927,31 VI. Zysk (strata) netto  -302 717,19 -265 152,36 

-Środki trwałe w 

budowie 
151 738,48 151 738,48 

VII. Odpisy z zysku netto 

w ciągu roku obrotowego 

(wielkość ujemna) 

0,00 0,00 

III. Należności 

długoterminowe 
0,00 0,00 

B. Zobowiązania i 

rezerwy na 

zobowiązania 

471 268,82 339 480,73 

IV. Inwestycje 

długoterminowe, w 

tym: 

0,00 0,00 
I. Rezerwy na 

zobowiązania, w tym:  
0,00 0,00 

-nieruchomości 0,00 0,00 
-rezerwa na świadczenia 

emerytalne i podobne 

0,00 0,00 

-długoterminowe 

aktywa finansowe 
0,00 0,00 

II. Zobowiązania 

długoterminowe, w tym: 
0,00 0,00 

V. 

Długoterminowe 

rozliczenia 

międzyokresowe 

0,00 0,00 
- z tytułu kredytów i 

pożyczek 

0,00 0,00 

B. Aktywa 

obrotowe 
146 675,15 216 415,24 

III. Zobowiązania 

krótkoterminowe, w 

tym: 

460 933,65 335 419,94 

I. Zapasy 0,00 0,00 a) z tytułu kredytów i 

pożyczek 

31 416,49 0,00 

II. Należności 

krótkoterminowe, 

w tym:  

95 426,07 111 918,93 

b) z tytułu dostaw i usług, 

w tym: 
274 210,13 176 096,19 

 - do 12 miesięcy 274 210,13 176 096,19 

 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 

a)  z tytułu dostaw i 

usług, w tym: 
89 955,98 101 027,24 

c) z tytułu podatków,  

ubezpieczeń społecznych 

i zdrowotnych oraz 

innych tytułów 

publicznoprawnych 

71 247,16 78 816,35 

- do 12 miesięcy 89 955,98 101 027,24 

- powyżej 12 

miesięcy 
0,00 0,00  -  z tytułu podatków 14 264,00 11 497,00 
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III.  Inwestycje 

krótkoterminowe 
32 629,62 102 415,99 

-  z tytułu ubezpieczeń 

społecznych 
56 983,16 67 319,35 

a) 

Krótkoterminowe 

aktywa finansowe, 

w tym: 

32 629,62 102 415,99 d)  z tytułu wynagrodzeń 65 674,87 72 236,52 

- środki pieniężne 

w kasie i na 

rachunkach 

bankowych 32 629,62 52 346,23 

e )inne  

18 385,00 

8 270,88 

IV. 

Krótkoterminowe 

rozliczenia 

międzyokresowe 

18 619,46 2 080,32 f) fundusze specjalne 0,00 0,00 

C. Należne wpłaty 

na 

kapitał(fundusz) 

podstawowy 

0,00 0,00 
IV. Rozliczenia 

międzyokresowe 
10 335,17 4 060,79 

D. Udziały (akcje) 

własne 
0,00 0,00 -długoterminowe 4 060,67 0,00 

  
  

-krótkoterminowe 6 274,50 4 060,79 

Aktywa razem 864 692,33 917 751,88 Pasywa razem 864 692,33 917 751,88 

 

Nazwa i adres podmiotu 
Rachunek zysków 

i strat  

Adres   

PŁYWALNIA WODNIK SP. Z O.O.                                                

GLIWICKA 11B                                                                               

44-177 PANIÓWKI                                                                          

NIP:969-160-25-50 

Zgromadzenie 

Wspólników                                                            

ul. Ks. Roboty 48                        

44-186  Gierałtowice 

(wariant 

porównawczy) 

jednostka mała 

  

sporządzony 

Numer identyfikacyjny REGON 242753812 

na dzień 31.12. 

2019 r. 

Stan na 

31.12.2018       

w zł. 

Stan na 

31.12.2019      

w zł. 

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi , w tym 2 195 138,03 2 444 296,88 

 z działalności gospodarczej 161 645,83 156 090,86 

z odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego 2 033 492,20 2 288 206,02 
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I. Przychody netto ze sprzedaży, w tym: 2 182 245,93 2 433 090,50 

 z działalności gospodarczej 161 645,83 156 090,86 

z odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego 2 020 600,10 2 276 999,64 

II.     Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, 

zmniejszenie - wartość ujemna)  0,00 0,00 

III.    Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 

IV.    Dotacje dot. odpłatnej działalności statutowej OPP 12 892,10 11 206,38 

B. Koszty działalności operacyjnej 2 479 456,28 2 699 666,83 

 z działalności gospodarczej 129 136,82 132 872,41 

z odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego 2 350 319,46 2 566 794,42 

I.      Amortyzacja, w tym: 24 999,00 19 629,54 

 z działalności gospodarczej 1 099,84 0,00 

z odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego 23 899,16 19 629,54 

II.     Zużycie materiałów i energii, w tym: 581 406,46 677 530,01 

 z działalności gospodarczej 10 778,44 16 270,28 

z odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego 570 628,02 661 259,73 

III.    Usługi obce, w tym: 554 411,87 692 623,01 

 z działalności gospodarczej 3 610,14 3 248,70 

z odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego 550 801,73 689 374,31 

IV.    Podatki i opłaty, w tym: 7 043,60 9 346,88 

 z działalności gospodarczej 6 109,00 6 320,88 

z odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego 934,60 3 026,00 

V.     Wynagrodzenia, w tym: 1 087 848,66 1 088 204,31 

 z działalności gospodarczej 91 186,74 91 063,86 

z odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego 996 661,92 997 140,45 

VI.    Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 196 264,92 192 475,35 

 z działalności gospodarczej 15 062,52 14 727,93 

- w tym emerytalne 4 046,69 3 797,00 

z odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego 181 202,40 177 747,42 

- w tym emerytalne 89 763,45 89 904,75 
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VII.    Pozostałe koszty rodzajowe, w tym: 27 481,77 19 857,73 

 z działalności gospodarczej 1 290,14 1 240,76 

z odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego 26 191,63 18 616,97 

- wartość sprzedanych towarów i materiałów 4 945,43 0,00 

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) w tym: -284 318,25 -255 369,95 

z działalności gospodarczej 32 509,01 23 218,45 

z odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego -316 827,26 -278 588,40 

D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym 240 382,58 311 650,49 

- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 

E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym 257 667,22 313 939,72 

- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 
0,00 0,00 

F. Przychody finansowe, w tym:  1 514,53 69,76 

I.     Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka 

posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0,00 0,00 

- od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada 

zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 

II.    Odsetki, w tym: 83,44 0,00 

- od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

III.   Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 

- w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

IV.  Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 

G. Koszty finansowe, w tym: 2 628,83 7 562,94 

I. Odsetki, w tym: 2 628,83 0,00 

- dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 

- w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

III.    Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 

H. Zysk (strata) brutto (C+D-E+F-G) -302 717,19 -265 152,36 

I. Podatek dochodowy 0,00 0,00 

J. Zysk (strata) netto (H-I) -302 717,19 -265 152,36 
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Środowisko 

I. Plan gospodarki niskoemisyjnej  

Plan gospodarki niskoemisyjnej  

Plan gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Gierałtowice przyjęty został do 

realizacji  uchwałą nr XXI/138/16 Rada Gminy Gierałtowice z dnia 22 marca 2016 r. 

Głównym założeniem ww. planu jest poprawa stanu powietrza atmosferycznego przy 

zrównoważonym i efektywnym wykorzystaniu nośników energii poprzez wsparcie 

gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Gierałtowice. Założenia Planu realizowane będą 

przez wyznaczone cele szczegółowe: 

Cel szczegółowy I – Wzrost efektywności energetycznej obiektów ze szczególnym 

uwzględnieniem budynków sektora komunalnego. 

Cel szczegółowy II - Redukcja zanieczyszczeń szczególnie PM10, CO2 pochodzących 

zwłaszcza z indywidualnych źródeł ciepła. 

Cel szczegółowy III – Zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego Gminy ze 

szczególnym uwzględnieniem instalacji OZE/URE - realizacja założeń minicentrów 

energetycznych. 

W 2019 r. zrealizowany został I etap Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy 

Gierałtowice, przejętego uchwałą nr XLVIII/339/18 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 

21.08.2018 r. W ramach realizacji tego etapu Gmina wsparła, poprzez udzielenie dotacji 100 

inwestycji wymiany starych, nieekologicznych źródeł ciepła na nowe źródło ekologiczne, w 

tym:  

 60 dotacji na kocioł węglowy z automatycznym dozowaniem paliwa klasy 5,   

 25 dotacji na kocioł gazowy, 

 15 dotacji na biomasę. 

Dotacji udzielono na zasadach określonych w uchwale nr VII/58/2019 Rady Gminy 

Gierałtowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy 

Gierałtowice dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w 

ramach realizacji Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Gierałtowice, przy 

wsparciu środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Katowicach. Wysokość dotacji wynosiła 60 % kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 7 200 

zł. Całkowita suma przyznanych dotacji w ramach pierwszego etapu realizacji Programu 

ograniczenia niskiej emisji w 2019 r. wyniosła 1 511 645,63 zł. 
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W kolejnym etapie, Rada Gminy Gierałtowice w dniu 30.10.2019 r. przyjęła uchwałę nr 

XIV/109/2019 w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy Gierałtowice dotacji 

celowej na wymianę źródeł ciepła lub montaż urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł 

odnawialnych w budynkach lub lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu 

ograniczania niskiej emisji dla Gminy Gierałtowice. Na zasadach określonych powyższą 

uchwałą Program będzie w dalszym ciągu realizowany począwszy od 2020 r. 

Ponadto, na podstawie uchwały Rady Gminy Gierałtowice nr XXVIII/183/16 z dnia 

13.12.2016 r. w sprawie określenia zasad udzielenia z budżetu gminy Gierałtowice dotacji 

celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, 

polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych położonych 

na terenie Gminy Gierałtowice przyznano w 2019 r. dotacje po wymianie w budynku lub 

lokalu mieszkalnym starego nieekologicznego źródła ciepła na nowe ekologiczne źródło 

ciepła, w tym: 

 21dotacji na ogrzewanie niskoemisyjnymi kotłami c.o. z podajnikiem na paliwo 

stałe(ekogroszek), 

 3 dotacje na ogrzewanie niskoemisyjnymi kotłami c.o. z podajnikiem na paliwo stałe 

(bionasa), 

 16 dotacji na ogrzewanie gazem, 

 1 dotacja na pompę ciepła. 

W zakresie oświetlenia ulicznego w roku 2019 na terenie Gminy Gierałtowice 

przeprowadzono wymianę 78 opraw oświetlenia ulicznego oraz prowadzona była bieżąca 

naprawa i konserwacja infrastruktury oświetleniowej w ramach umowy zawartej z Tauron 

Dystrybucja Serwis S.A.  

J. Program ochrony środowiska  

Obowiązujący, uchwała Nr XXV/164/16 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 31 sierpnia 

2016 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY GIERAŁTOWICE DO 

ROKU 2019 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2023 

Celem strategicznym realizacji Programu jest poprawa stanu środowiska oraz wdrożenie 

efektywnego zarządzania środowiskiem w gminie. 



 

147 

Raport o stanie Gminy Gierałtowice w 2019 r. 

Szczegółowy opis priorytetów, celów środowiskowych oraz działań podjętych w 2018 r. w 

zakresie ochrony środowiska zestawiono szczegółowo w Raporcie z realizacji Programu 

Ochrony Środowiska Gminy Gierałtowice za lata 2017-2018. 

Raport obejmuje zadania zrealizowane na terenie Gminy Gierałtowice z podziałem 

(analogicznie do treści samego Programu ochrony środowiska) na: 

 działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, 

 działania w zakresie gospodarki odpadami, 

 działania w zakresie ochrony powierzchni ziemi i gleb, 

 działania w zakresie ochrony powietrza, 

 działania w zakresie ochrony przed hałasem, 

 działania w zakresie promieniowania niejonizującego, 

 działania w zakresie ochrony przyrody, 

 działania w zakresie ochrony przed skutkami poważnych awarii i klęsk żywiołowych 

oraz bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego, 

 działania w zakresie edukacji ekologicznej. 

Raport przedstawia źródła finansowania oraz system monitoringu i oceny realizacji 

podejmowanych przedsięwzięć. 

Podsumowanie ww. Raportu przedstawia się następująco: 

1. W zakresie gospodarki wodno-ściekowej osiągnięcie wyznaczonego w Programie 

Ochrony Środowiska Gminy Gierałtowice celu, jakim jest przywrócenie czystości wód 

powierzchniowych i podziemnych realizowane było w głównej mierze poprzez 

porządkowanie gospodarki ściekami bytowymi na terenie Gminy. Wobec powyższego 

podejmowane działania skoncentrowane były na egzekwowaniu obowiązku przyłączenia 

do sieci kanalizacji sanitarnej wobec właścicieli nieruchomości nie przyłączonych, mimo 

technicznej możliwości, a także kontroli odprowadzania ścieków sanitarnych z 

nieruchomości, które z przyczyn technicznych nie mogą być przyłączone do sieci 

kanalizacyjnej. 

2. W zakresie gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi priorytetem wyznaczonym 

w Programie Ochrony Środowiska jest wzmocnienie zarządzania, monitoring i 

optymalizacja sytemu gospodarki odpadami komunalnymi, a w dalszej perspektywie jego 

doskonalenie, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. Działania Gminy w okresie 

sprawozdawczym ukierunkowane były zatem na właściwą obsługę oraz doskonalenie 
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wdrożonego systemu, mając na uwadze wymagania obowiązujących przepisów prawa 

oraz co nie mniej ważne, satysfakcję mieszkańców.  

3. Obowiązujący system gospodarki odpadami komunalnymi jest w pełni zgodny 

z wymaganiami przepisów prawa. 100% nieruchomości zamieszkałych objęte jest 

zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, a ilość odebranych 

odpadów z każdym rokiem znacząco wzrasta. W okresie sprawozdawczym Gmina 

osiągnęła wymagane prawem poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 

i odzysku innymi metodami odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz 

wymagany poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania. 

4. W zakresie ochrony powietrza celem działań, zgodnie z Programem Ochrony Środowiska 

Gminy Gierałtowice jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji, 

w tym poprzez ograniczenie emisji z procesów spalania paliw do celów grzewczych. W 

związku z powyższym w okresie sprawozdawczym kontynuowano program udzielania 

dotacji do modernizacji systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych. W 

2019 roku udzielono dotacji do wymiany 161 źródeł ciepła, z których większość 

stanowiły kotły na paliwo stałe, z pojedynczym paleniskiem i automatycznym 

podawaniem paliwa. 

Ponadto opracowano i uchwałą Rady Gminy Gierałtowice przyjęto do realizacji Program 

ograniczania niskiej emisji dla Gminy Gierałtowice. Opracowanie Planu umożliwiło 

ubieganie się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Katowicach w celu 

zwiększenia wsparcia dla mieszkańców przy wymianie źródeł ciepła w budynkach 

mieszkalnych.  

5. W związku z wejściem w życie na obszarze województwa śląskiego przepisów tzw. 

uchwały antysmogowej oraz Programu Ochrony Powietrza wraz z Planem Działań 

Krótkoterminowych, Gmina podejmowała szereg działań związanych z monitorowaniem 

stanu powietrza, informowaniem o jakości powietrza, edukacją ekologiczną w obszarze 

ograniczania niskiej emisji oraz informowaniem o wymaganiach nowych przepisów. 

Zintensyfikowano również kontrolę indywidualnych palenisk pod kątem przestrzegania 

zakazu spalania odpadów oraz przestrzegania wymagań uchwały antysmogowej. 

6. W zakresie ochrony przyrody priorytetem wyznaczonym w Programie Ochrony 

Środowiska jest zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie 

bioróżnorodności oraz zachowanie właściwej struktury i stanu ekosystemów. W latach 

sprawozdawczych prowadzono zatem szereg działań związanych z pielęgnacją zieleni w 
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Gminie, w tym nasadzono na działkach będących własnością Gminy łącznie blisko 500 

szt. drzew oraz przeprowadzono cięcia pielęgnacyjne. Aby uwrażliwić na problemy 

ochrony przyrody najmłodszych mieszkańców Gminy zorganizowano dla dzieci szereg 

warsztatów, przedstawień i prelekcji związanych z ochroną flory i fauny np. wspólnie z 

dziećmi sadzono drzewa, zainstalowano paśnik dla zwierząt w lesie, domki dla owadów i 

wiele innych.  

7. W okresie sprawozdawczym Gmina podejmowała, zgodnie z wytycznymi Programu 

Ochrony Środowiska, istotne działania w zakresie zapobiegania wystąpieniu oraz 

przeciwdziałania skutkom wystąpienia klęsk żywiołowych, w szczególności zagrożenia 

powodziowego. Kontynuowano współpracę z gminami sąsiednimi, w zlewni rzeki 

Kłodnicy i zawarto stosowne porozumienia, zmierzające do realizacji przedsięwzięć 

wynikających z Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym. 

Stale rozwijany jest ponadto system wczesnego ostrzegania (SWO), służący 

informowaniu mieszkańców o sytuacjach stwarzających zagrożenie dla ludzi 

i środowiska, w tym poprzez stronę internetową oraz aplikację mobilną Gminy. 

8. Wsparcie dla podejmowanych w Gminie działań we wszystkich dziedzinach ochrony 

środowiska stanowią prowadzone stale, intensywne działania i kampanie edukacyjne. 

Szczególny nacisk położono na ograniczanie niskiej emisji, upowszechnianie zasad 

gospodarki odpadami komunalnymi oraz ochronę przyrody. Podjęte działania edukacyjne 

w formie warsztatów dla dzieci, dystrybucji ulotek informacyjnych, publikacji na łamach 

„Wieści Gminy Gierałtowice” oraz na stronie internetowej Gminy przyczyniają się do 

wzrostu świadomości ekologicznej, zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i dorosłych 

mieszkańców Gminy. 

9. W okresie sprawozdawczym cztery zadania zgłoszone przez Gminę zostały nagrodzone 

w konkursie „Powiat przyjazny środowisku”, co umożliwiło uzyskanie dofinasowania 

realizacji tych zadań, mających charakter edukacyjny i skierowanych w szczególności do 

najmłodszych mieszkańców Gminy. 

10. Ogółem spośród zadań wyznaczonych w harmonogramie realizacji Programu Ochrony 

Środowiska Gminy Gierałtowice zrealizowano lub jest w trakcie realizacji zdecydowana 

większość, tj. ponad 90 % zaplanowanych zadań. 

11. Źródło finansowania przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska stanowiły w głównej 

mierze środki własne Gminy. 

12.  
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Część analityczna 

D. Oświata i edukacja (ekologiczna) 

W 2019 r., tak jak w latach poprzednich, Gmina aktywnie wspierała edukację ekologiczną 

w placówkach oświatowych poprzez: 

 organizację licznych warsztatów i prelekcji, 

 organizację akcji „Sprzątanie świata”, 

 utrzymanie ścieżek dydaktyczno-przyrodniczych, 

 ufundowanie nagród w konkursach o tematyce ekologicznej itp. 

Działania podjęte w powyższym zakresie opisano w punkcie 2.9. i 3 (tabela 17) Raportu z 

realizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Gierałtowice za lata 2017-2018. 

H. Gospodarka komunalna 

Szczegółowe dane znajdują się w opracowaniu pt. „ANALIZA STANU GOSPODARKI 

ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GIERAŁTOWICE ZA ROK 

2019” https://bip.gieraltowice.pl/download/attachment/17585/analiza-stanu-gospodarki-odpadami-

2019.pdf 

W 2019 r. nie było szczegółowych danych dotyczących ilości wytworzonych odpadów 

komunalnych na terenie Gminy. Według Planu gospodarki odpadami dla województwa 

śląskiego na lata 2016-2022 wskaźnik wytwarzania odpadów komunalnych dla obszarów 

wiejskich w 2019 r. wynosi 285 kg/Ma.  W prognozie tej nie ujęto wytwarzanych odpadów 

budowlanych. W związku z tym szacowana ilość wszystkich odpadów komunalnych 

wytworzonych na terenie Gminy Gierałtowice wg WPGO w 2019 r. wyniosła 3 322,815 Mg. 

Z kolei zgodnie z danymi publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny, masa 

wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca na terenie województwa 

śląskiego w 2019 r. wyniosła 367 kg. W związku z tym, masa wytworzonych odpadów 

komunalnych na terenie Gminy w 2019 r. szacowana jest na poziomie 4 278,853 Mg. W 2018 

r. Gmina osiągnęła wymagane prawem poziomy: 

 recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, szkła i tworzyw 

sztucznych, tj. 34,1% (wymagany poziom 30%), 

 masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania tj. 7,2% (dopuszczalny 40%), 

 recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych 

niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, tj. 93,6% (wymagany 

poziom 50%).  
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K. Program usuwania wyrobów zawierających azbest  

Obowiązujący i aktualny, Załącznik do uchwały Rady Gminy Gierałtowice Nr 

XXXVII/278/13 z dnia 28.11.2013. NA LATA 2013-2032 

Na terenie Gminy Gierałtowice istnieje 136 posesji należących do osób fizycznych, na 

których zlokalizowanych jest 175 obiektów, pokrytych wyrobami zawierającymi azbest o 

łącznej powierzchni 14.105 m
2
 (tj. 155,15 Ton). Na niektórych posesjach zewidencjonowano 

po kilka obiektów na przykład budynek gospodarczy i budynek mieszkalny pokryty 

wyrobami azbestowymi, lub wyroby na budynku mieszkalnym oraz wyroby zawierające 

azbest zdemontowane z drugiego budynku. 

W poszczególnych sołectwach gminy zewidencjonowano następujące ilości wyrobów 

zawierających azbest, w obiektach będących własnością osób fizycznych. 

Tabela 1 Ilość wyrobów zawierających azbest w obiektach będących własnością osób 

fizycznych 

Miejscowość 
Ilość obiektów 

[szt.] 

Ilość wyrobów 

zawierających 

azbest [m
2
] 

Ilość wyrobów 

zawierających 

azbest [Ton] 

Chudów 39 5.363 58,99 

Gierałtowice 56 2.780 30,59 

Paniówki 41 3.291 36,20 

Przyszowice 39 2.670 29,37 

SUMA 175 14.104 155,15 

Zbiorcze wyniki inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest w obiektach będących 

własnością osób fizycznych, zlokalizowanych na terenie gminy Gierałtowice z 

podziałem na rodzaj wyrobu 

Wyszczeg

ólnienie 

płyty cementowo – azbestowe 

płaskie 

płyty cementowo – azbestowe 

faliste 

wyroby inne (sznurki 

zawierające azbest) 

SUMA 

Chu

dów 

Gierałt

owice 

Pani

ówki 

Przysz

owice 

Chu

dów 

Gierałt

owice 

Pani

ówki 

Przysz

owice 

Chu

dów 

Gierałt

owice 

Pani

ówki 

Przysz

owice 

Ilość 

obiektów 
1 11 6 5 38 44 35 34 0 1 0 0 175 
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Powierzc

hnia 

materiałó

w 

[m
2
] 

30 940 382 490 
5.33

3 
1.840 

2.90

9 
2.180 0 0,9 0 0 

14.104

,9 

Waga 

materiałó

w 

[kg] 

330 10.340 
4.20

2 
5.390 

58.6

63 
20.240 

31.9

99 
23.980 0 10 0 0 

155.15

4 

Waga 

materiałó

w 

[Ton] 

0,33 10,34 
4,20

2 
5,39 

58,6

63 
20,24 

31,9

99 
23,98 0 0,01 0 0 

155,15

4 

 

W sumie na obszarze gminy Gierałtowice na terenie osób fizycznych i osób prawnych 

zewidencjonowano 189 obiektów zawierających pokrycia azbestowe, na których 

zabudowanych jest 15.436,98 m
2
 wyrobów zawierających azbest, co odpowiada 169,805 Ton 

wyrobów azbestowych. 

z czego: 

 155,154 Ton (175 obiektów, 14.105 m
2
) wyrobów zawierających azbest u osób 

fizycznych, co stanowi 91,37%, 

 14,651 Ton (14 obiektów, 1.331,98 m
2
) na posesjach będących we władaniu osób 

prawnych, co stanowi 8,63% wszystkich wyrobów zawierających azbest na terenie 

gminy Gierałtowice. 

Zgodnie z Programem, Gmina udziela wsparcia na wnioski indywidualne na pokrycie 

kosztów utylizacji azbestu ze środków WFOŚiGW w Katowicach. 

L. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

Program aktualny, realizowany.  

 Uchwała Nr VII/62/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27-03-2019 w sprawie przyjęcia 

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Gierałtowice w 2019 r. 
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Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Gierałtowice w 2019 roku 

§ 1.  Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1) Schronisku, należy przez to 

rozumieć Schronisko dla Bezpańskich Zwierząt z siedzibą w Bytomiu, 41-923 przy ul. 

Łaszczyka 18 prowadzone przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe KONKRET Anna 

Kornas, 41-902 Bytom, ul. Północna 18. 2) Lekarzu weterynarii, należy przez to rozumieć 

Gabinet Weterynaryjny prowadzony przez lekarza weterynarii Eugeniusza Aparta w 

Gierałtowicach, 44-186 przy ul. Korfantego 12,2 Gmina Gierałtowice zawarła ze 

Schroniskiem i Lekarzem weterynarii stosowne umowy w zakresie prowadzonej przez nich 

działalności. 

§ 2. Cel programu 

1. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt oraz opieka nad zwierzętami 

bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt. 16 ustawy o ochronie zwierząt na terenie Gminy 

Gierałtowice. 2. Cele Programu realizowane będą przez: 1) Odławianie bezdomnych zwierząt 

2) Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku 3) Obligatoryjną sterylizację 

albo kastrację zwierząt w schronisku 4) Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 5) 

Opiekę nad wolno żyjącymi kotami 6) Usypianie ślepych miotów 7) Wskazanie gospodarstwa 

rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 8) Zapewnienie całodobowej 

opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

§ 3. Odławianie bezdomnych zwierząt  

1. Odławianie bezdomnych zwierząt realizuje Schronisko, poprzez wyłapywanie przez 

pracowników Schroniska bezdomnych zwierząt. 2. Wyłapywanie zwierząt odbywa się w 

sposób stały. 3. Odławianie zwierząt prowadzone jest przy użyciu specjalistycznego sprzętu, 

który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt. 

4. Bezdomne zwierzęta są transportowane samochodem przystosowanym do bezpiecznego i 

humanitarnego przewozu zwierząt. 

§ 4. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku 

1. Odłowione zwierzęta bezdomne umieszczane będą niezwłocznie w schronisku dla 

zwierząt, z którym Gmina posiada umowę na przyjmowanie zwierząt z terenu Gminy 

Gierałtowice. 2. Schronisko zapewnia wyłapanym zwierzętom schronienie, wyżywienie i 

opiekę lekarsko – weterynaryjną. 
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§ 5. Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt Zabiegi 

sterylizacji albo kastracji zwierząt, głównie psów i kotów przyjętych z terenu gminy są 

przeprowadzane w Schronisku. 

§ 6. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt Działania zmierzające do 

pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom 

zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania prowadzi: 1. 

Schronisko poprzez umieszczanie informacji o zwierzętach na stronie internetowej 

www.schroniskobytom.pl. 2. Wójt Gminy poprzez umieszczanie informacji o zwierzętach 

wyłapanych na terenie gminy na stronie internetowej www.gieraltowice.pl. 

§ 7. Opieka nad wolno żyjącymi kotami Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami 

realizuje:  

1. Lekarz weterynarii poprzez leczenie i wykonywanie zabiegów sterylizacji albo kastracji 

kotów wolno żyjących. Koty wolno żyjące dostarczane są do gabinetu lekarza weterynarii 

przez ich opiekunów (wolontariuszy), którzy wcześniej złożyli w urzędzie gminy 

oświadczenie, w którym zobowiązują się do podjęcia opieki nad poddanymi zabiegom 

kotami.  

2. Wójt Gminy Gierałtowice poprzez zakup karmy i przekazywanie jej 2 razy w roku 

opiekunom (wolontariuszom). 

§ 8. Usypianie ślepych miotów Usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych realizowane 

będzie zgodnie z art. 33 ustawy o ochronie zwierząt przez Lekarza weterynarii, z którym 

Gmina zawarła umowę na dokonywanie zabiegów usypiania ślepych miotów. 

§ 9. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 

Bezdomne zwierzęta gospodarskie przekazywane będą do gospodarstwa rolnego  

znajdującego się w Paniówkach prowadzonego przez Pana Bogusława Malcherek 

zamieszkałego 44-177 Paniówki, ul. Strażacka 4, na podstawie umowy zawartej pomiędzy 

Gminą i właścicielem gospodarstwa. 

§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt Całodobową opiekę weterynaryjną zwierzętom poszkodowanym w 

wypadkach i kolizjach drogowych zapewnia Lekarz weterynarii na podstawie zawartej z 

Gminą umowy. 
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§ 11. Finansowanie Programu Koszty realizacji programu 1. Środki finansowe na realizację 

zadań wynikających z Programu w 2019 roku zabezpieczone są w budżecie gminy w 

wysokości 59.500,00 zł, w tym: - 37.000 zł – odławianie bezdomnych zwierząt oraz pozostałe 

zadania określone w art. 11a ust. 2 punkty 1, 4, 5 ustawy o ochronie zwierząt zlecone przez 

Gminę Schronisku - 8.000 zł – zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom 

poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych, usypianie ślepych miotów, 

wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących, zlecone przez Gminę 

Lekarzowi weterynarii, - 10.000 zł – opieka nad zwierzętami gospodarskimi, - 4.000 zł – 

zapewnienie opieki w przypadku poszkodowanych zwierząt dziko żyjących, - 500 zł – zakup 

karmy dla kotów wolno żyjących. 2. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecenie 

zadań na świadczenie usług, zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.186.2014 Wójta Gminy 

Gierałtowice z dnia 15 października 2014 roku w sprawie: ustalenia procedury udzielania 

zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 

kwoty 30.000 euro. 

M. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego,  

Zgodnie z art. Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. 

Dz.U.2019.2475 ze zm.):  

„1. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, zwany dalej "planem 

transportowym", w przypadku planowanego organizowania przewozów o charakterze 

użyteczności publicznej, opracowuje: 

1) gmina: 

a) licząca co najmniej 50 000 mieszkańców - w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci 

komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich, 

b) której powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy 

porozumienia między gminami, których obszar liczy łącznie co najmniej 80 000 

mieszkańców - w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej na danym 

obszarze”. 

Gmina Gierałtowice należy do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w związku z czym 

organizacją transportu na terenie Gminy zajmuje się Zarząd Transportu Metropolitalnego, 

który jest odpowiedzialny za komunikację w całej Metropolii. Gmina aktywnie uczestniczy w 

pracach Zarządu. 

 



 

156 

Raport o stanie Gminy Gierałtowice w 2019 r. 

N. Gminny program wspierania rodziny  

Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27-03-2019 w sprawie 

przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021” 

„Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021” 

Zadania wynikające z ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1111 z późn. zm.) w zakresie obowiązków Gminy reguluje 

art. 176 ww. ustawy. 

Do zadań własnych Gminy należy: 

1) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny; 

2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny; 

3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia 

dziennego, oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych przez: 

a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny 

oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa, 

b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających, 

c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla 

dzieci; 

4) finansowanie: 

a) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, 

b) kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2, 

ponoszonych przez rodziny wspierające; 

5) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, 

placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej 

lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym; 

6) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz 

przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem 

systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3; 

7) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, 

zamieszkałego na terenie gminy. 

W okresie sprawozdawczym realizowana była większość zadań z powołanego wyżej 

katalogu. W 2019 roku realizowany był Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019 – 

2021 przyjęty uchwałą Nr VII/63/2019 Rady Gminy w Gierałtowicach z dnia 27-03- 2019 r. 
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W 2019 roku pomocą i wsparciem asystenta rodziny objętych było 9 rodzin z terenu 

Gminy Gierałtowice. Powyżej 1 roku z pomocy i wsparcia asystenta rodziny korzystały 4 

rodziny, od 3 do 12 miesięcy - 1 rodzina, do 3 miesięcy - 1 rodzina. Zakończono pracę w 3 

rodzinach z uwagi na osiągnięcie celów. Asystent pracuje w oparciu o opracowane 

dokumenty: plan pracy z rodziną, protokół ze spotkania z rodziną, miesięczne sprawozdania 

z pracy z rodziną, okresową ocenę sytuacji rodziny. 

W pieczy zastępczej w roku 2019 roku przebywało 4 dzieci z terenu Gminy Gierałtowice, 

w tym:  

 w rodzinach zastępczych spokrewnionych 3 dzieci,  

 w rodzinach zastępczych niezawodowych - 1 dziecko, 

oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 2 dzieci. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach współfinansował koszty pobytu dzieci 

w pieczy zastępczej, jako zadanie własne - obowiązkowe z ustawy z dnia 09.06.2011r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na wynagrodzenie i pochodne asystenta 

rodziny w 2019 r. dokonano wydatków na kwotę 23.985,96 zł (w tym dotacja celowej 

w ramach programu „Asystent Rodziny i Koordynator pieczy zastępczej na 2019 rok” – 

5.027,00 zł). W 2019 r. w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej przebywały dzieci 

z Gminy Gierałtowice. Ośrodek w 2019 r. opłacał częściowo koszty utrzymania 3 dzieci 

z Gminy Gierałtowice w rodzinach zastępczych na kwotę 12.822,28 zł.  

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, 

placówce opiekuńczo-wychowawczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania 

dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki (art. 

191 ust. 9 i ust. 10 ustawy):  

 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka — w I roku pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej (1 dziecko);  

 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka — w III roku i następnych latach 

pobytu dziecka w pieczy zastępczej (2 dzieci). 

W ramach zadań w zakresie wspierania rodziny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Gierałtowicach sporządzał sprawozdania rzeczowo - finansowe  z zakresu wspierania 

rodziny. Zapewniał wsparcie materialne dla ubogich rodzin zagrożonych kryzysem lub 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Członkowie 

rodzin przeżywających trudności-opiekuńczo wychowawcze mieli możliwość korzystania 

z porad prawnych, psychologicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
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w Gliwicach, Punkcie Informacji, Konsultacji i Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą 

w Rodzinie w Gierałtowicach oraz w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Knurowie. 

Na bieżąco prowadzony był monitoring sytuacji rodzin przeżywających trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, prowadzona była także działalność 

informacyjno - edukacyjna. 

W zakresie podnoszenia kompetencji służb i instytucji działających na rzecz dziecka 

i rodziny Asystent rodziny uczestniczył w cyklu szkoleń "Trening kontroli emocji u dzieci 

i młodzieży”. 

W celu dokonania monitoringu i ewaluacji Uchwały Nr VII/63/2019 Rady Gminy 

w Gierałtowicach z dnia 27 marca 2019 r. - Gminnego Program Wspierania Rodziny na lata 

2019 - 2021 dokonano analizy danych o osobach i rodzinach objętych wsparciem i pomocą 

OPS w Gierałtowicach oraz analizy przeważających problemów w rodzinach. Dokonano 

porównania danych zawartych w tabelach  (punkt 3 Programu). Program zakłada 5 celów 

szczegółowych: 

Cel szczegółowy 1: zabezpieczenie podstawowych potrzeb rodziny i dziecka 

Zadania Wskaźniki realizacji działań Osiągnięty 

wskaźnik 

Realizatorzy 

Monitoring 

rodzin 

z dziećmi 

Liczba wywiadów środowiskowych 154 Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

Liczba rodzin objętych pomocą społeczną (w tym 

praca socjalna) 
140 

Wysokość środków przeznaczonych dla rodzin 

objętych pomocą społeczną z powodu 

bezradności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych 

35.319,67 

Liczba rodzin z dziećmi korzystających z pomocy 

żywnościowej  
43 

Liczba rodzin z dziećmi korzystających 

z zasiłków celowych na zakup żywności 
16 

Świadczenie pomocy rodzinom w postaci 

posiłków w szkole w ramach wieloletniego 

rządowego programu "Posiłek w szkole 

i w domu" na lata 2019-2023 

12 

Liczba rodzin z dziećmi korzystających 1644 



 

159 

Raport o stanie Gminy Gierałtowice w 2019 r. 

z świadczeń wychowawczych 500+ 

Liczba dzieci, którym przyznano świadczenie 

wychowawcze 500+ 
2556 

Liczba rodzin z dziećmi korzystających ze 

świadczeń rodzinnych 
160 

Zapewnienie rodzinom stabilizacji i poczucia 

bezpieczeństwa socjalnego 
140 

 

Cel szczegółowy 2: Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 

 

Zadania Wskaźniki realizacji działań Osiągnięty 

wskaźnik 

Realizatorzy 

Udzielenie 

pomocy 

w formie 

stypendiów, 

zasiłków 

szkolnych, 

wyprawki 

szkolnej, 

Program 

„Dobry Start 

Liczba dzieci, którym przyznano 

stypendium szkolnego 
8 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej Liczba rodzin z dziećmi korzystających 

z zasiłku szkolnego 
0 

Liczba rodzin z dziećmi korzystających 

z wyprawek szkolnych 
98 

Liczba rodzin z dziećmi korzystających 

z programu „Dobry Start 
1217 

Liczba dzieci korzystających z programu 

„Dobry Start 
1701 

 

Cel szczegółowy 3: Udzielenie wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo – wychowawczych 

 

Zadania Wskaźniki realizacji działań Osiągnięty 

wskaźnik 

Realizatorzy 

Zapewnienie 

wsparcia asystenta 

rodziny rodzinom 

przeżywającym 

trudności 

Liczba rodzin objętych wsparciem 

asystenta rodziny 
9 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej Liczba osób w rodzinach objętych 

wsparciem asystenta rodziny 28 
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w wypełnianiu 

funkcji 

opiekuńczej 

i wychowawczej 

Wspieranie rodzin 

biologicznych, 

których dzieci 

przebywają 

w pieczy 

zastępczej 

Liczba dzieci przebywających w pieczy 

zastępczej, rodzinnym domu dziecka, 

placówce opiekuńczo-wychowawczej 
6 

Powiatowe 

Centrum 

Pomocy 

Rodzinie 

Wysokość środków przeznaczonych na 

współfinansowanie pobytu dziecka w 

rodzinie zastępczej 

12.822,28 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

Organizowanie 

form spędzania 

czasu wolnego dla 

dzieci, młodzieży 

Liczba zorganizowanych wypoczynków 

dla dzieci i młodzieży 

 

2 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej, 

Gminny 

Ośrodek 

Kultury, 

Gminna 

Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

Liczba nowych rodzin, którym wydano 

Karty Dużej Rodziny 136 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej 

Prowadzenie 

świetlic dla dzieci 

i młodzieży 

Liczba dzieci uczęszczających na 

zajęcia w GOK średnio dziennie 
59 

Gminny 

Ośrodek 

Kultury, 

Placówki 

oświatowe 

Liczba dzieci i młodzieży uczęszczająca 

do świetlic szkolnych 
575 

Liczba zajęć profilaktycznych dla dzieci 

i młodzieży w świetlicach szkolnych 
14 

Liczba szkół/przedszkoli z oddziałami 

integracyjnymi 
1 
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Integracyjne formy 

nauczania 

Liczba dzieci w oddziałach 

integracyjnych 
223 

Placówki 

oświatowe 

Wsparcie dzieci 

i młodzieży 

w placówkach 

oświatowych 

poprzez 

poradnictwo 

psychologiczne, 

pedagogiczne 

Liczba pedagogów szkolnych 5 Placówki 

oświatowe Liczba psychologów szkolnych 3 

Liczba dzieci objętych poradnictwem 

psychologiczno-pedagogicznym 

521 

 

Cel szczegółowy 4: Zwiększenie bezpieczeństwa rodziny, dzieci i młodzieży 

 

Zadania Wskaźniki realizacji działań Osiągnięty 

wskaźnik 

Realizatorzy 

Realizowanie zadań 

związanych 

z przeciwdziałaniem 

przemocy w 

rodzinie 

Liczba wszczętych procedur 

Niebieskich Kart w roku 

sprawozdawczym 

 

9 

Gminny Zespół 

Interdyscyplinarny, 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej, 

Komenda Policji, 

Zespół Kuratorskiej 

Służby Sądowej 

w Gliwicach,  

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych, 

Gminny Ośrodek 

Kultury 

 Liczba rodzin z dziećmi objętych 

monitoringiem w ramach 

procedury Niebieskiej Karty 

 

19 

 Liczba zrealizowanych 

Programów dot. tematyki 

uzależnień, przemocy 3 
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Cel szczegółowy 5: Wsparcie kadry zajmującej się pomocą dziecku i rodzinie 

 

Zadania Wskaźniki 

realizacji 

działań 

Osiągnięty wskaźnik Realizatorzy 

Doskonalenie 

zawodowe 

pracowników 

instytucji 

i organizacji 

zajmujących się 

pomocą dziecku 

i rodzinie 

Liczba 

pracowników 

biorąca udział w 

szkoleniach, 

kursach 

i warsztatach 

-Doskonalenie systemu 

wspierania rodziny i pieczy 

zastępczej pt. „Nie taki nieletni 

jak go malują” 

-„Kooperacja i współdziałanie na 

rzecz doskonalenia systemu 

pomocy dziecku i rodzinie 

Sąd Rejonowy 

w Gliwicach – II 

Zespół 

Kuratorskiej 

Służby Sądowej ds. 

R i N 

Trening umiejętności 

wychowawczych dla rodziców 

Poradnia 

Psychologiczna 

Pedagogiczna 

w Knurowie 

„Trening kontroli emocji u dzieci 

i młodzieży” 

Asystent rodziny 

OPS 

pracownik uczestniczył 

w szkoleniu „Narzędzie diagnozy 

rodziny” 

ZSP  Paniówki 

„Rodzic w środowisku 

szkolnym”, „Unplogged – 

program profilaktyczny” 

ZSP Chudów 

  Cykl szkoleń "Trening kontroli 

emocji u dzieci i młodzieży” 

OPS 

 

Niniejsze opracowanie przygotowane zostało w oparciu o informacje własne Ośrodka 

Pomocy Społecznej oraz uzyskane od podmiotów współrealizujących Program, którzy dzięki 

podejmowanym inicjatywom realizują działania wynikające z Programu i mające na celu 

wspieranie rodzin. 

Działania diagnozujące rozmiary w rodzinie realizowane są na bieżąco, poprzez 

identyfikowanie przez pracowników socjalnych na terenie gminy rozeznania w rodzinach 
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korzystających z różnorodnych form wsparcia z Ośrodka Pomocy Społecznej, realizując stałą 

współpracę, prowadzoną w szczególności ze szkołami, przedszkolami, komisariatem Policji, 

asystentem rodziny, kuratorami, w zakresie monitorowania wspólnych środowisk, a także 

poprzez spotkania, wymianę informacji, opracowywanie planów działania/współpracy. 

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej sporządza sprawozdania w Centralnej Aplikacji 

Statystycznej związane ze zjawiskiem przemocy w rodzinie. 

Aby umocnić i wesprzeć rolę rodziny, Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach 

zorganizował w piknik rodzinny, gdzie zaoferowano mnóstwo atrakcji dla dzieci. Wydarzenie 

miało miejsce na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach 22.06.2019r. 

Imprezę zorganizowano wspólnie z partnerami: Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w 

Gierałtowicach, Urzędem Gminy w Gierałtowicach, Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz 

Ochotniczą Strażą Pożarną w Gierałtowicach. Teren Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Gierałtowicach tego dnia zamienił się w prawdziwe ,,wesołe miasteczko’’. Przeżycie 

niepowtarzalnych chwil w rodzinnej atmosferze i na wspólnej zabawie nie byłoby możliwe, 

gdyby nie pracowitość i olbrzymie zaangażowanie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej 

oraz partnerów, którzy wsparli organizację pikniku. Wspólnie spędzony czas miał za zadanie 

zaowocować pogłębieniem i wzmocnieniem więzi i relacji rodzinnych.  

 

Wnioski  

Odnosząc się do potrzeb związanych z realizacją zadań w zakresie wspierania rodziny 

zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej, zauważyć trzeba sprawy związane z realizacją zadań obowiązkowych 

Gminy z ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Potrzebne są środki finansowe na współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej 

oraz na zatrudnienie asystenta rodziny i podnoszenie kwalifikacji asystenta rodziny, który 

przez profilaktykę przyczynia się do zmniejszania kosztów współfinansowania pobytu 

dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej, utworzenie przez gminę placówki wsparcia 

dziennego, o której mowa w art. 18 i 24 ustawy lub przekształcenie istniejącej zgodnie 

z określonymi ustawą wymogami, podnoszenie kwalifikacji pracowników zajmujących się 

pracą z rodziną  poprzez udział w szkoleniach i innych formach  kształcenia. 

W celu osiągnięcia zamierzonych celów, konieczne jest dalsze współdziałanie osób   

i jednostek organizacyjnych na terenie gminy działających na rzecz rodziny i dzieci, bowiem 

wyłącznie praca zespołowa stanowić będzie pełne i kompleksowe wsparcie. 
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O. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie 

Aktualny, realizowany przez OPS. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

dla Gminy Gierałtowice na lata 2016-2020 

Zgodnie z art. 17 oraz art. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

nałożony został na Gminę Gierałtowice obowiązek opracowania i realizacji strategii 

rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów 

pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których 

celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. W związku z tym opracowana 

została Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Gierałtowice lata 2016-

2020 zwana dalej Strategią, przyjęta Uchwałą Nr XXVII/174/16 Rady Gminy Gierałtowice z 

dnia 8 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych dla Gminy Gierałtowice na lata 2016-2020. 

Misją samorządu gminy Gierałtowice w realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na lata 2016-2020 jest wzmacnianie rodzin, stwarzanie mieszkańcom dobrych 

warunków do życia i rozwoju, przeciwdziałanie różnym formom marginalizacji i wykluczenia 

społecznego oraz integrowanie społeczności lokalnej. 

Cele strategiczne: 

1. Wspieranie rodzin oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków 

do rozwoju, 

2. Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu  seniorów i osób 

niepełnosprawnych, 

3. Zwiększenie dostępności opieki zdrowotnej  oraz podniesienie poziomu 

bezpieczeństwa publicznego, 

4. Wzmacnianie lokalnych służb społecznych oraz rozwijanie społeczeństwa 

obywatelskiego. 

Monitorowanie realizacji zapisów strategicznych prowadzone jest cały czas, stanowiąc 

integralną część codziennego zarządzania. Informacje gromadzone w jego ramach pozwalają 

stosunkowo wcześnie zidentyfikować i rozwiązywać problemy pojawiające się w trakcie 

wdrażania oraz ocenić postępy w realizacji wyznaczonych celów. 

Dokonując podsumowania realizacji zapisów strategicznych w 2017-2019 należy 

zauważyć, że ocena stopnia wdrożenia kierunków działań wyznaczonych w ramach 

poszczególnych celów była zróżnicowana. Najwyżej oceniono przedsięwzięcia służące 
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wspieraniu rodzin oraz zapewnieniu dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków 

do rozwoju (cel strategiczny 1.) oraz zwiększeniu dostępności opieki zdrowotnej i utrzymaniu 

poziomu bezpieczeństwa publicznego (cel strategiczny 3.), najniższą ocenę otrzymały 

natomiast działania na rzecz wzmacniania lokalnych służb społecznych oraz rozwijania 

społeczeństwa obywatelskiego (cel strategiczny 4.). 

Wśród kierunków działań wyznaczonych w ramach celu strategicznego 1. najwyżej 

oceniono m.in. te, które zakładały kontynuowanie pracy socjalnej z rodzinami, w 

szczególności z rodzinami mającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, osobami ubogimi, bezrobotnymi i bezdomnymi, udzielanie rodzinom 

wsparcia ze strony asystenta rodziny, edukowanie rodzin w zakresie właściwego wypełniania 

ról rodzicielskich oraz promowanie prawidłowego modelu rodziny, zapewnienie rodzinom 

oraz osobom samotnie wychowujących dzieci szerszego dostępu do poradnictwa 

specjalistycznego, zwiększenie dostępu dzieci i młodzieży do alternatywnych form spędzania 

czasu wolnego, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zacieśnianie 

współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dziecka w gminie, 

udzielanie pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz 

pochodzącym z nich dzieciom, zachęcanie osób zagrożonych utratą bezpieczeństwa 

socjalnego do aktywnych postaw, kontynuowanie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy 

w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców gminy, podejmowanie 

współpracy z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się wspieraniem przedsiębiorczości 

i inicjatyw gospodarczych oraz udzielaniem wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem 

społecznych i wykluczonym społecznie, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i 

rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, zintensyfikowanie w 

gminie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie, 

zintensyfikowanie działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, a także kierowanie 

sprawców przemocy w rodzinie do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych. 

W ramach celu strategicznego 2. najwyżej oceniono m.in. działania prowadzone na 

rzecz zwiększenia dostępności usług opiekuńczych i rozwijania specjalistycznych usług 

opiekuńczych, poszerzenia dostępu do kształcenia integracyjnego w gminie oraz zapewnienia 

osobom starszym i niepełnosprawnym szerszego dostępu do informacji o dostępnych formach 

wsparcia oraz możliwościach z nich skorzystania. 

Wśród kierunków działań wyznaczonych w ramach celu strategicznego 3. najwyżej 

oceniono m.in. zwiększenie dostępu mieszkańcom do świadczeń z zakresu podstawowej 
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i specjalistycznej opieki zdrowotnej, podejmowanie działań wynikających z rozeznanych 

potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców oraz podejmowanie działań 

profilaktyczno-edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży. 

W ramach celu strategicznego 4. najwyżej oceniono m.in. działania zakładające 

systematycznie podnoszenie kompetencji przez kadrę OPS-u, m.in. poprzez uczestnictwo 

w szkoleniach, zatrudnianie liczby pracowników socjalnych zgodnie z ustawą o pomocy 

społecznej, zatrudnianie asystenta rodziny, ukończenie specjalizacji II stopnia przez 

pracownika OPS-u, zapewnienie mieszkańcom szerszego dostępu do informacji o 

możliwościach uzyskania i dostępnych formach świadczeń pomocowych, realizowanie zadań 

z zakresu rozwiązywania problemów społecznych przy szerszej współpracy z sektorem 

pozarządowym oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, a 

także wspieranie powstających i istniejących organizacji pozarządowych oraz promowanie 

ich działalności. 

Osiągnięcia w realizacji projektów w roku 2019 zaliczono: 

  „Spotkanie Wigilijne” – organizowanie corocznie uroczystości wigilijnej dla osób 

starszych i samotnych z terenu gminy, 

 realizacja przez OPS projektu pn. „MÓJ DOM– MÓJ AZYL”– gierałtowicki system 

wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie” w ramach Programu Osłonowego 

pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, edycja 2019, priorytet III na dostosowanie 

istniejącej infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb osób dotkniętych przemocą 

w rodzinie, 

 przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gierałtowicach został utworzony Punkt Informacji,  

Konsultacji i Wsparcia dla Osób Doświadczających Przemocy. W punkcie dyżurują 

specjaliści: psycholog i  prawnik,  którzy udzielają konsultacji. 

W ramach realizacji strategii w latach 2017-2020 zaplanowano wdrożenie 

dokumentów, których skuteczność zależy od środków finansowych – posiadanych 

i pozyskanych przez samorząd gminy lub inne podmioty uczestniczące w realizacji strategii, 

których w latach 2017-2019 nie rozpoczęto wdrożenia: 

 Projekt 1. Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych; 

 Projekt 2. „Senior – nasz sąsiad”; 

 Projekt 3. „Klub malucha – opieka nad dzieckiem szansą powrotu rodzica na rynek 

pracy”; 

 Projekt 5. Utworzenie placówki wsparcia dziennego. 
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W ocenie przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych za realizację wyznaczonych 

w strategii kierunków działań oraz partnerów biorących udział w ich realizacji, wszystkie, 

poza jednym, sformułowane w dokumencie cele, kierunki działań i wskaźniki monitoringowe 

są nadal aktualne i nie wymagają modyfikacji. Jedyna propozycja zmiany dotyczy 

wyznaczonego w ramach celu strategicznego 1. i celu operacyjnego 2. kierunku działań 5. 

zakładającego kontynuowanie działalności i rozszerzenie oferty funkcjonującego na terenie 

gminy Gminnego Centrum Rozwoju; od 01.05.2019 r. instytucja ta skończyła swoją 

działalność. 

Podjęcia lub zintensyfikowania wymagają z kolei wyznaczone w strategii kierunki działania, 

którym przyznano najniższą ocenę. Zaliczono do nich: tworzenie świetlic środowiskowych 

dla dzieci i młodzieży, powiększenie zasobów mieszkań komunalnych w gminie, w tym 

socjalnych, wspieranie działań mających na celu utworzenie w gminie grup wsparcia dla osób 

uzależnionych, współuzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie oraz zapewnienie w razie 

konieczności osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia, 

rozwijanie oferty spędzania czasu wolnego kierowanej do osób starszych i 

niepełnosprawnych, w tym poprzez utworzenie w gminie klubu seniora, a w sprzyjających 

okolicznościach dziennego domu pobytu, opracowanie i realizację gminnego programu 

ochrony zdrowia psychicznego, podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi 

działającymi w obszarze ochrony zdrowia, realizowanie przedsięwzięć edukacyjno-

informacyjnych poświęconych przestępczości i jej skutkom (akcje, kampanie).  

Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy ma na celu stworzenie wsparcia i profesjonalnej pomocy, 

zmierzającej do zwiększenia dostępności i skuteczności zorganizowanych form pomocy dla 

osób uwikłanych w przemoc, a co za tym idzie ograniczenia skali zjawiska przemocy oraz 

stworzenia jednolitego profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia dla osób zagrożonych 

przemocą domową, bądź uwikłanych w przemoc w rodzinie. 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie w Gminie Gierałtowice na lata 2016 - 2020 (dalej: Program) ustanowiony został 

uchwałą Nr XXII//148/16 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 19.04.2016r. Określa zadania 

w ramach lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, sformułowane w oparciu 

o działania wyznaczone przez Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

sporządzoną diagnozę lokalną. Realizuje założenia przyjęte ustawą z dnia 29.07.2005r. 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, na zasadach określonych w przepisach ustawy z 

dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 15.02.1964r. Kodeks rodzinny i 
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opiekuńczy, ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości o przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. Obowiązek realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie spoczywa na Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym oraz 

powoływanych dla indywidualnych przypadków grupach roboczych. 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny został utworzony na okres 3 lat, Zarządzeniem Wójta 

Gminy Gierałtowice numer 0050.67.2016 z dnia 14.04.2016r. na podstawie uchwały numer 

VIII/57/11 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 19.05.2011r. w sprawie trybu sposobu 

powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego 

w Gierałtowicach oraz szczegółowych warunków ich funkcjonowania. 

Zadania w zakresie Programu są koordynowane przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny 

w Gierałtowicach. Obsługę techniczną i merytoryczną Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach i w związku z 

 tym za monitoring programu również odpowiada ww. Ośrodek przy wykorzystaniu danych 

od realizatorów programu. 

Program zawiera trzy cele ogólne: 

1. Ograniczenie zjawiska przemocy w Gminie Gierałtowice; 

2. Zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie 

dostępności pomocy; 

3. Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób 

stosujących przemoc w rodzinie. 

Program realizowany jest poprzez następujące cele szczegółowe: 

1. Diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Gierałtowice; 

2. Zwiększenie skuteczności działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

3. Zapewnienie ochrony i możliwości udzielenia wsparcia osobom i rodzinom 

dotkniętym przemocą; 

4. Podnoszenie świadomości społecznej i wrażliwości na zjawiska związane z przemocą 

w rodzinie; 

5. Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności osób realizujących zadania związane 

z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w celu poprawy współpracy i skuteczności 

podejmowanych działań. 

Realizacja programu odbywa się poprzez systematyczne diagnozowanie zjawiska 

przemocy w rodzinie, podnoszenie wrażliwości społecznej wobec przemocy w rodzinie, 

wsparcie rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie, edukację społeczeństwa w zakresie 

problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie, podnoszenie kompetencji służb 
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zajmujących się problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz oddziaływanie na 

sprawców przemocy w rodzinie. 

W 2019r. do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 9 NK — A 

wszczynających postępowanie w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z czego: 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach założył 2 Niebieskie Karty, 

 Komenda Policji w Knurowie założyła 6 Niebieskich Kart oraz 

 Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gierałtowicach 

założyła 1 Niebieską Kartę. 

Ponadto do rozpatrzenia były 3 procedury „Niebieska Karta” w 2 rodzinach z 2017r. 

oraz 8 procedur „Niebieska Karta” w 8 rodzinach z 2018r. Łącznie w 2019r. Grupy Robocze, 

nad którymi nadzór sprawował Gminny Zespół Interdyscyplinarny prowadziły postępowania 

w 20 procedur „Niebieskie Karty” w 19 rodzinach. Zakończone zostały 3 procedury 

„Niebieskie Karty” z 2017r. oraz 6 procedur „Niebieskie Karty” z 2018r. oraz 2 procedury 

„Niebieskie Karty” z 2019r. Do dalszego postępowania w 2020r. pozostała 1 procedura 

„Niebieskie Karty” z 2018r. w 1 rodzinie oraz 7 procedur „Niebieskie Karty” z 2019r. w 7 

rodzinach. Zakończono 10 procedur „Niebieskiej Karty” ze względu na ustanie przemocy, 

zaprzestania dalszej bądź zrealizowania planu pomocy oraz 2 procedury ze względu brak 

zasadności podejmowania działań. 

Dane zebrane przez GZI za 2019r. pokazują, iż najliczniejszą grupą osób doznającą 

przemocy w rodzinie są kobiety (50%). Niepokojący jest fakt, że ponad 42% stanowią dzieci, 

które są świadkami przemocy. Jednocześnie z badań tych samych źródeł wynika, iż 

najliczniejszą grupę osób stosujących przemoc, bo ponad 80%, stanowią mężczyźni. W 

grupie osób bezpośrednio doświadczających przemocy fizycznej i psychicznej są osoby 

małoletnie oraz kobiety. Coraz częściej zdarzają się przypadki, w których procedura została 

wszczęta przez więcej niż jeden podmiot do tego uprawniony. Podmiotami, które wszczynały 

procedurę „Niebieskie Karty” były: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach, 

Komisariat Policji w Knurowie oraz Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych Gierałtowicach. Jednocześnie mamy świadomość, iż oficjalne statystyki nie 

obejmują niezgłaszanych przypadków przemocy, a problematyka przemocy jest traktowana, 

jako sprawa wstydliwa, drażliwa, skrywana w czterech ścianach domu, stąd proces badawczy 

napotyka na liczne bariery metodologiczne. 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny odbył 5 posiedzeń, w trakcie których zapoznawał się 

z działaniami Grup Roboczych i formułował wnioski w celu dalszego postępowania 

w konkretnych przypadkach. 
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Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowanych zostały 

4 osoby, które stosując przemoc nadużywały alkoholu. 

W ramach pracy grup roboczych została wystosowana 1 sygnalizacja do Sądu Rejonowego 

wydz. IV Rodzinny i Nieletnich w Gliwicach, 1 wniosek o wyznaczenie kuratora sądowego 

oraz 1 wniosek do Prokuratury Rejonowej w Gliwicach w związku z podejrzeniem 

popełnienia przestępstwa. 

W 2019 r. Gminny Zespół Interdyscyplinarny wszystkie procedury „Niebieskie Karty” 

przekazał do realizacji Grupom Roboczym. Osób objętych wsparciem ze względu na problem 

przemocy domowej w 2019r. było 49. Z tego 12 dzieci oraz 18 kobiet i 19 mężczyzn. 

Postępowania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, grup roboczych, przedstawicieli 

jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Policji, Sądu, oświaty oraz ochrony zdrowia prowadzone są zgodnie 

z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13.09.2011r. w sprawie procedury „Niebieskie 

Karty” oraz wzoru formularzy „Niebieska Karta”. 

Zgodnie z danymi KP Knurów w 2019r. miały miejsce 226 interwencje Policji związane 

z przemocą w rodzinie na terenie gminy Gierałtowice. Dzielnicowi uczestniczyli w pracach 

Grup Roboczych oraz przeprowadzili 12 monitoringów w rodzinach dotkniętych przemocą 

domową z terenu gminy Gierałtowice. Przeprowadzono 11 postępowań przygotowawczych 

wobec sprawców przemocy w  rodzinie. Ponadto 5 osób zostało zatrzymanych na podstawie 

art. 15a Ustawy o Policji, art. 244 § 1a kpk, art. 244 § 1b kpk. Dwóch mieszkańców gminy 

skazanych z art. 207 § 1 kk.  Wobec jednej osoby dozorowanej z terenu Gminy Gierałtowice 

w 2019 roku kuratorzy złożyli wniosek o orzeczenie obowiązku probacyjnego o zarządzenie 

wykonania kary pozbawienia wolności.  

Trzy rodziny, w których wystąpił problem przemocy domowej podlegały w 2019r. nadzorowi 

kuratorskiemu. 

Wnioski na dalsze lata realizacji Programu: 

1. Interdyscyplinarne podejście do zagadnienia przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest 

daleko skuteczniejszą metodą działania niż te stosowane uprzednio. Spora ilość instytucji 

zajmujących się zjawiskiem przemocy domowej działa w sposób skoordynowany, co z 

kolei znacząco wpływa na szybkość i skuteczność podejmowanych działań. Z przebiegu 

spotkań grup roboczych wynika, że interdyscyplinarność ma wiele zalet — szybki i pełny 

przepływ informacji między służbami społecznymi, możliwość podjęcia działań 

zaplanowanych i skoordynowanych, nie powielających się i nie wykluczających się 

wzajemnie. W trakcie spotkań Grup Roboczych poszczególni ich członkowie mogli 
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zapoznać się z procedurami poszczególnych instytucji, które starają się maksymalnie 

wspierać rodziny w trudnych sytuacjach życiowych. 

2. Systematyczna ewaluacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie stanowi podstawę do jego doskonalenia, a co za 

tym idzie wprowadzenia ewentualnych korekt, nowych rozwiązań wynikających 

z dynamiki zmieniających się uwarunkowań społecznych oraz doświadczeń podmiotów 

realizujących Program. 

3. Kontynuowanie i rozwijanie partnerskiej współpracy między instytucjami, podmiotami — 

głównie Policją, służbą zdrowia, oświatą, Sądem oraz GKRPA. 

4. Szerzenie świadomości społecznej, a głównie psychoedukacja rodziców/ opiekunów 

w zakresie budowania relacji bez przemocy. 

5. Rozwój współpracy o charakterze ponadgminnym. 

6. Wdrażanie standardów związanych z przeciwdziałaniem przemocy m.in. poprzez 

wykorzystanie pracy socjalnej metodą grupową i organizowania społeczności lokalnej. 

7. Utworzenie Punktu Informacji, konsultacji i wsparcia dla osób doświadczających 

przemocy. 

8. Wzmocnienie działań skierowanych do osób stosujących przemoc domową, w tym 

zwłaszcza w zakresie programów korekcyjno - edukacyjnych, oraz działań o charakterze 

motywacyjnym. 

9. Z uwagi na interdyscyplinarność problemu przemocy w rodzinie istotnym czynnikiem 

zwiększającym skuteczność rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem 

przemocy domowej jest doskonalenie kadr, a przede wszystkim współdziałanie lokalnych 

instytucji, poprzez przekazywanie istotnych informacji w obszarze prowadzonych 

postępowań przez policję i prokuraturę. 

10. Mając na uwadze rozmiar problemu przemocy w rodzinie zasadnym jest umożliwienie 

rodzinom z dziećmi zagrożonych problemem przemocy domowej wzięcia udziału 

w warsztatach wzmacniających ich kompetencje rodzicielskie i umiejętności 

wychowawcze. 

11. Konieczne jest realizowanie programów edukacyjnych, informacyjnych nt. zjawiska 

przemocy w rodzinie wobec społeczności lokalnej.  

12. Konieczne jest podnoszenie wiedzy i umiejętności osób pracujących w obszarze 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy. 

13. Zabezpieczenie środków finansowych na ww. działania.  
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Nowelizacja Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 16a, 

wprowadziła obowiązek corocznego przygotowywania przez gminy, powiaty i samorząd 

województwa oceny zasobów pomocy społecznej. Ocena zasobów pomocy społecznej 

zastąpiła od 2012 r. dotychczas przygotowywany przez jednostki samorządu terytorialnego 

bilans potrzeb pomocy społecznej. OZPS powinna zostać sporządzona w oparciu o analizę 

lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej, a zasoby, o których mowa, w szczególności 

obejmują: infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania z 

pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący (art. 16a, p.1 i 2 

Ustawy). Ocena, o której mowa, obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, 

rodzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy (art.16a, p.3 Ustawy o pomocy społecznej). 

Pomoc i wsparcie w gminie Gierałtowice z pomocy społecznej w 2019 roku uzyskało 248 

osób, co stanowiło 1,22 % wszystkich mieszkańców gminy. W roku oceny, w stosunku do 

2018 roku, łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 35 osób. 

Natomiast liczba rodzin, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej zmniejszyła się 

w stosunku do roku poprzedniego o 7 rodzin. W przypadku długotrwale korzystających z 

pomocy społecznej ich poziom jest stały, tj. 54 osoby, które w ciągu ostatnich 3 lat były 

zarejestrowane w systemie świadczeń pomocy społecznej przez co najmniej 18 miesięcy. 

W gminie Gierałtowice najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej 

osób i rodzin a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną w 2019 roku było 

kolejno: długotrwała lub ciężka choroba, ubóstwo, niepełnosprawność, bezrobocie, 

bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 

domowego. 

Pomoc i wsparcie w gminie Gierałtowice z pomocy społecznej w 2019 roku w postaci 

świadczeń pieniężnych uzyskało 48 rodzin (54 osoby), zaś w postaci świadczeń 

niepieniężnych 18 rodzin (27 osób). Odpłatność gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 

dotyczyła 8 osób. W gminie funkcjonował 1 asystent rodziny, który objął swoją opieką 9 

rodzin.  

Liczba pobierających w roku oceny świadczenie wychowawcze wyniosła 852 rodziny. W 

stosunku do roku poprzedniego liczba ta wzrosła o 22 rodziny (co stanowi wzrost o 2,6 % w 

stosunku do roku poprzedniego). Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie zasiłku 

wychowawczego wyniosła 10.674.569,00 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 

4.006.154,00 zł. Liczba pobierających w roku oceny zasiłek rodzinny wyniosła 125 rodzin. W 

stosunku do roku poprzedniego liczba ta zmalała o 13 rodzin (co stanowi spadek o 9,4 % w 

stosunku do roku poprzedniego). Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie zasiłku 
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rodzinnego wyniosła 553.222,85 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim zmalała o 61.468,92 

zł.  

W gminie Gierałtowice nie prowadzą działalności instytucje pomocy społecznej, finansowane 

z budżetu gminy. 

W roku oceny, kadra ośrodka pomocy społecznej liczyła 15 osób w tym: kadra kierownicza 2 

osoby, pracownicy socjalni 5 osoby, pozostali pracownicy 8 osób. 

Spośród zatrudnionych w ośrodku pomocy społecznej pracowników 13 posiada wykształcenie 

wyższe, 1 wykształcenie średnie. Specjalizację I i II stopnia w zawodzie pracownika 

socjalnego posiada 4 pracowników socjalnych. Wśród pracowników 2 osoby posiadją 

specjalizację z organizacji pomocy społecznej. 

W gminie Gierałtowice środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu polityki 

społecznej wyniosły w 2019 roku 14.873.306 zł. Poziom wydatków w stosunku do roku 

poprzedniego wzrósł o 4.046.403 zł. (co stanowi 37,37%). 

W dziale 851 - Ochrona zdrowia wydatkowano 197.116 zł. co stanowi 1,33 % ogólnych 

wydatków w zakresie polityki społecznej. 

W dziale 852 - Pomoc społeczna wydatkowano 1.118.891 zł co stanowi 7,52 % ogólnych 

wydatków w zakresie polityki społecznej. 

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowano 19.000 zł. co 

stanowi 0,13 % ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. 

W dziale 854 - Edukacja i opieka wychowawcza wydatkowano 5.258 zł co stanowi 0,04 % 

ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. 

W dziale 855 – Rodzina wydatkowano 13.517.995 zł co stanowi 90,89 % ogólnych wydatków 

w zakresie polityki społecznej. 

W rozdziale 852.95 wydatkowano środki na realizację następujących projektów socjalnych: 

- „Piknik Rodzinny” w 06.2019, którego celem było umocnienie i wsparcie roli rodziny; 

- „Wigilia dla samotnych mieszkańców gminy” w 12.2019r. 

Najwięcej środków wydano w dziale 855 na świadczenia wychowawcze - kwota 10.808.121 

zł, 855.02 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - kwota 

2.150.486 zł oraz rozdział 855.04 Wsparcie rodziny - kwota 564.228 zł. 

Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej polega na 

realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, udziału w 

konkursach ogłaszanych przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz na 

realizacji programów osłonowych. 
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W roku oceny gmina Gierałtowice realizowała projekty: 

 gmina Gierałtowice realizowała w partnerstwie z Fundacją Zakątek Pokoleń projekt 

„Rozwój usług społecznych dla seniorów w gminie Gierałtowice”, dofinansowany ze 

środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na 

lata 2014-2020 w ramach rządowego programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej – ASOS2019, które objęły 131 seniorów, na kwotę 221.675,00 zł, 

 „MÓJ DOM-MÓJ AZYL” – gierałtowicki system wsparcia dla osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie, Ośrodek wygrał konkurs ogłoszony przez Ministra Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego projekt „Wspieranie 

Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie” edycja 2019, priorytet III na dostosowanie istniejącej 

infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie, 

edycja 2019, na kwotę 96.359,37 zł, 

 dokonano wydatków na kwotę 23.985,96 zł (w tym dotacja celowej w ramach 

programu „Asystent Rodziny i Koordynator pieczy zastępczej na 2019 rok” – 5.027,00 

zł), 

 „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 na kwotę 66.703,20 zł, 

 Karta Dużej Rodziny – Rządowy program dla rodzin wielodzietnych – Program 

osłonowy, 148 rodzin, ilość wydanych kart 421, 

 współpraca z PCK Knurów w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2019, działanie współfinansowane ze 

środków Unii Europejskiej. 

Na podstawie przedstawionej oceny posiadanych zasobów oraz analizy prognoz wydatków 

stwierdzić należy, że gmina Gierałtowice posiada dobre warunki do realizacji zadań 

publicznych. Liczba klientów pomocy społecznej pozostanie na podobnym poziomie 

w porównaniu do 2019 r. Środki przeznaczone na realizację zadań własnych gminy powinny 

w pełni zabezpieczyć potrzeby naszych mieszkańców. 

Jednocześnie wymiar istniejących problemów społecznych ukazuje konieczność znacznych 

nakładów i środków na realizację nałożonych ustawowo zadań w obszarze pomocy 

społecznej. 

Z niniejszego opracowania wynikają priorytetowe rekomendacje do realizacji w przyszłych 

latach: 

1. Rozwój infrastruktury społecznej: 
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 utworzenie mieszkań chronionych dla ofiar przemocy oraz osób niepełnosprawnych, 

 utworzenie domu/klubu dziennego pobytu dla osób starszych/niepełnosprawnych, 

 zwiększenie ilości mieszkań socjalnych, w szczególności dla rodzin z dziećmi; 

2. Zwiększenie oferty pomocy społecznej dla rodzin i osób w zakresie: 

 dostępności specjalistów w celu profesjonalnego wsparcia dla rodzin zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, 

 specjalistycznego poradnictwa dla rodzin niewydolnych wychowawczo, 

 środowiskowej pracy socjalnej poprzez realizację projektów socjalnych, programów 

osłonowych, ministerialnych i innych, 

3. Podnoszenie poziomu i doskonalenie sprawności funkcjonowania pomocy społecznej 

poprzez stałe podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry pomocy społecznej –

Superwizja dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny, szkolenia 

przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu, szkolenia tematyczne oraz w zakresie 

bieżących zmian w przepisach prawa; 

4. Poszerzanie działań służących aktywizacji – społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej oraz 

zawodowej – osób marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym – 

projekty socjalne, programy ministerialne, partnerstwo z sektorem pozarządowym 

w aplikowaniu o środki pozabudżetowe. 

Ocena zasobów pomocy społecznej dla gminy Gierałtowice za 2019 rok została 

przygotowana na podstawie danych zebranych przez Ośrodek Pomocy Społecznej za 

pośrednictwem systemu Centralnej Aplikacji Statystycznej MRPiPS. Dane z Oceny 

umożliwiają analizowanie i monitorowanie występowania problemów społecznych oraz 

planowanie działań aktywizujących jednostki samorządu terytorialnego w obszarze usług 

społecznych. Zawarte w niej informacje są materiałem poglądowym mającym ułatwić 

władzom gminy podejmowanie decyzji związanych z planowaniem budżetu w zakresie 

polityki społecznej w kolejnym roku i stały się podstawą do sformułowania poniższych 

wniosków i rekomendacji. 

PUBLIKACJE Wydanie informatora „Przemoc na różnych etapach życia 

człowieka” 

ROZWÓJ ZASOBÓW 

LUDZKICH 

Pracownik socjalny ukończył specjalizację II stopnia w 

zawodzie pracownik socjalny – specjalność praca socjalna z 

osobą i rodziną z problemem przemocy 

KONKURSY Ośrodek wygrał ogłoszony konkurs przez Ministra Rodziny, 
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Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego 

projekt „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w 

Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” 

edycja 2019, priorytet III na dostosowanie istniejącej 

infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie, edycja 2019. W ramach realizacji 

projektu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 

Gminie Gierałtowice  przy Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Gierałtowicach został utworzony Punkt Informacji,  

Konsultacji i Wsparcia  dla Osób Doświadczających 

Przemocy 

P. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gierałtowce na rok 2019  

Aktualny, realizowany. 

Do zadań własnych Gminy należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką 

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii i przemocy w  

rodzinie. Zbiór powyższych działań spisany jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalanego 

corocznie przez Radę Gminy.  

W podejmowaniu działaniach szczególny nacisk położono na działalność profilaktyczną 

wśród młodzieży tj. działalność wychowawczą i informacyjną.  

W realizacji Programu uczestniczyły instytucje i organizacje realizujące zadania mieszczące 

się w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania 

narkomanii i przemocy w rodzinie oraz inne, pełniące funkcje wspierające. 

1. Podpisano z Gminą Knurów porozumienie dotyczące realizacji wspólnego 

przedsięwzięcia w zakresie przeciwdziałania skutkom uzależnień, poprzez prowadzenie 

działalności edukacyjno-informacyjnej, terapeutycznej i wspierającej w Punkcie 

Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin w Knurowie 

2. Zawarto ze Fundacją Arka Noego umowę na realizację programu profilaktycznego 

„Bezpieczna Przystań”.  W ramach programu realizowane były następujące działania: 

      indywidualne wsparcie, psychoedukacja i pomoc psychospołeczna dla osób z 

problemem narkotykowym, wczesna diagnoza i krótka interwencja, indywidualna 

psychoedukacja dla członków rodzin. 
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3. Zawarto ze Stowarzyszeniem Centrum Terapii Dziecięcej „TĘCZA” umowę na 

realizację  programu „Na wyciągnięcie ręki”- celem programu było poprawa 

funkcjonowania rodziny dysfunkcyjnej z problemem alkoholowym, narkomanii, 

przemocy oraz wsparcie psychologiczne, terapeutyczne i rehabilitacyjne dzieci 

dotkniętych Alkoholowym Zespołem Płodowym (FAS).  Przeprowadzono regularne 

indywidualne spotkania i konsultacje. 

4. Wspierano działalność Klubu Abstynentów „Stokrotka”  w zakresie działania na rzecz 

ozdrowienia moralnego i psychicznego osób uzależnionych od alkoholu, dążenia do 

trwałej abstynencji członków Klubu, stworzenia alternatywnego środowiska ludziom 

pragnącym zaprzestania picia alkoholu. 

5. W ramach wzbogacenia oferty pozaszkolnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i 

młodzieży zlecono realizacją 7 zadań –zajęcia odbywały się we wszystkich sołectwach 

od marca do grudnia. 

6. Współpracowano z pedagogami szkolnymi w zakresie prowadzonych działań i 

programów profilaktycznych w placówkach oświatowych – warsztaty odbyły się we 

wszystkich szkołach. 

7. Współfinansowano realizację programu "Blisko Domu” prowadzonego w miesiącu lipcu 

i sierpniu w czterech świetlicach środowiskowych. 

8. Udział w  ogólnopolskiej akcji „Przeciw pijanym kierowcom” oraz  ogólnopolskiej 

kampanii „Reaguj na przemoc”  - plakaty, broszury. 

9. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 6 posiedzeń, 

zaopiniowała 10 wniosków przedsiębiorców w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych, prowadziła 5 postępowań o zobowiązanie osoby do poddania się 

leczeniu odwykowemu, założyła  jedną Niebieską Kartę. Członkowie komisji brali udział 

w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy 

w Rodzinie i powołanych  przez ten zespół grup roboczych. 

Głównym źródłem finansowania realizacji powyższych zadań są wpływy z opłat za 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Dochody z tego tytułu w roku 2019 wyniosły 

187 310,20 zł. 

Łączna wysokość środków  finansowych wydatkowanych na realizację Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 

Przeciwdziałaniu Narkomanii w 2019r. wyniosła 197 116,07 zł. 
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Q. Program opieki nad zabytkami  

Gmina nie a opracowanego  programu opieki nad zabytkami 

VI. Realizacja uchwał rady gminy  

Informacja o uchwałach  Rady Gminy w 2019 r. : 

nr data Treść Uwagi Wójta Gminy 

V/38/2019 23.01.2019 

wyrażenia zgody na wniesienie udziałów w formie wkładu 

pieniężnego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 

Spółka z o.o. w Przyszowicach 

Przekazano kwotę 2 mln 

złotych 

V/39/2019 23.01.2019 
wystąpienia Gminy Gierałtowice ze Stowarzyszenia Gmin 

Polska Sieć "Energie Cites" 

Przesłano informację do 

stowarzyszenia, czekamy na 

decyzję właściwego organu 

o wyłączeniu 

V/40/2019 23.01.2019 
planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gierałtowice na 

rok 2019 
  

V/41/2019 23.01.2019 
powołania składu osobowego Komisji Kultury Oświaty 

Zdrowia i Sportu 
  

V/42/2019 23.01.2019 
wyboru przewodniczącego Komisji Kultury Oświaty 

Zdrowia i Sportu 
  

VI/43/2019 27.02.2019 

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/31/2018 Rady Gminy 

Gierałtowice z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice  

  

VI/44/2019 27.02.2019 

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/32/2018 Rady Gminy 

Gierałtowice z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu 

Gminy Gierałtowice na 2019 rok 

  

VI/45/2019 27.02.2019 
w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, 

rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa 

zmieniona uchwałą 

X/80/2019 

Opublikowana DzUWŚl z 

17.06.2019 poz. 4418 

VI/46/2019 27.02.2019 
w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w drodze inkasa 

zmieniona uchwałą 

X/81/2019 

Opublikowana DzUWŚl z 

17.06.2019 poz. 4419 

VI/47/2019 27.02.2019 

w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego 

"Dofinansowanie żłobkowe" dla rodzin z dziećmi w wieku 

do lat 3 

  

VI/48/2019 27.02.2019 

w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych 

w Gminie Gierałtowice i określenia granic ich obwodów od 

dnia 1 września 2019 r. 

  

VI/49/2019 27.02.2019 
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli w Gminie 

Gierałtowice od dnia 1 września 2019 r. 
  

VI/50/2019 27.02.2019 
w sprawie podziału środków na dofinansowanie form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2019 
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VI/51/2019 27.02.2019 
w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych 

spraw z zakresu administracji publicznej 
  

VI/52/2019 27.02.2019 
w sprawie planu pracy Komisji Kultury Oświaty Zdrowia i 

Sportu Rady Gminy Gierałtowice na 2019 rok. 
  

VII/53/2019 27.03.2019 

zmiany uchwały Nr IV/31/2018 Rady Gminy Gierałtowice z 

dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Gierałtowice 

  

VII/55/2019 27.03.2019 

wyrażenia zgody na wniesienie udziałów w formie wkładu 

pieniężnego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 

Spółka z o.o. w Przyszowicach 

  

VII/56/2019 27.03.2019 

wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 

Gierałtowice na 2020 rok środków stanowiących fundusz 

sołecki 

  

VII/57/2019 27.03.2019 opłaty targowej 

zmieniona uchwała 

X/82/2019 

DzUWŚl poz. 4420 z 

12.06.2019 

VII/58/2019 27.03.2019 

określenia zasad udzielania z budżetu gminy Gierałtowice 

dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w budynkach 

jednorodzinnych w ramach realizacji Programu ograniczania 

niskiej emisji dla Gminy Gierałtowice 

  

VII/59/2019 27.03.2019 zmiany Statutu Gminy Gierałtowice 

 

tekst ujednolicony 

 

VII/60/2019 27.03.2019 

przystąpienia do sporządzenia „studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Gierałtowice 

  

VI/61/2019 27.03.2019 
uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Gierałtowice 
  

VII/62/2019 27.03.2019 

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Gierałtowice w 2019 r. 

  

VI/63/2019 27.03.2019 
przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 

2019-2021” 
  

VI/64/2019 27.03.2019 
przyjęcia Gminnego Programu wspierania edukacji 

uzdolnionych uczniów szkół w Gminie Gierałtowice 
  

VI/65/2019 27.03.2019 

przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania 

stypendium Wójta Gminy Gierałtowice za wysokie wyniki w 

nauce i wysokie osiągnięcia artystyczne dla uzdolnionych 

uczniów szkół w Gminie Gierałtowice w ramach „Gminnego 

programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół 

podstawowych w Gminie Gierałtowice” 

utraciła moc uchwałą 

XVI/127/2019 z 17.12.2019 

r. 
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VI/66/2019 27.03.2019 

zmiany uchwały Nr XLII/286/18 Rady Gminy Gierałtowice 

z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych 

nauczycieli, obowiązującego w zespołach szkolno-

przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Gierałtowice 

  

VII/67/2019 27.03.2019 

przystąpienia Gminy Gierałtowice do Stowarzyszenia 

Przyjaciół „Hospicjum” w Gliwicach KRS 000 000 1834 w 

charakterze członka wspierającego 

  

VII/68/2019 27.03.2019 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą 

Knurów dotyczącego prowadzenia Punktu Konsultacyjnego 

dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin w Knurowie na rzecz 

mieszkańców Gminy Gierałtowice 

  

VII/69/2019 27.03.2019 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy 

Gminą Gierałtowice a Gminą Miasto Gdańsk dotyczącego 

organizacji kampanii "Rowerowy Maj 2019" na rzecz 

mieszkańców Gminy Gierałtowice 

  

VIII/71/2019 24.04.2019 

zmiany uchwały Nr IV/32/2018 Rady Gminy Gierałtowice z 

dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Gminy 

Gierałtowice na 2019 rok 

  

VIII/72/2019 24.04.2019 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gliwickiego na 

dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa chodnika w 

ciągu drogi powiatowej Nr 2909S ul. Zabrska w Paniówkach 

– etap I” 

  

VIII/73/2019 24.04.2019 
oświadczenia o kontynuacji prac zmierzających do 

rozwiązania problemów oświatowych w Chudowie 
  

IX/74/2019 29.05.2019 

zmiany uchwały . w sprawie przyjęcia Regulaminu 

przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy 

Gierałtowice za wysokie wyniki w nauce i wysokie 

osiągnięcia artystyczne  

utraciła moc uchwałą 

XVI/127/2019 z 17.12.2019 

r. 

IX/75/2019 29.05.2019 
rozpatrzenia skargi Pana Roberta Szczudlaka na działanie 

Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach 
  

IX/76/2019 29.05.2019 powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników    

X/77/2019 12.06.2019 
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gierałtowice wotum 

zaufania 
  

X/78/2019 12.06.2019 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy 

Gierałtowice wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu Gminy Gierałtowice za 2018 rok 

  

X/79/2019 12.06.2019 
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gierałtowice 

absolutorium za 2018 rok 
  

X/80/2019 12.06.2019 

zmieniająca uchwałę nr VI/45/2019 Rady Gminy 

Gierałtowice z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia 

poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób 

fizycznych w drodze inkasa (opublik. w Dz.Urz. Woj. Śl. z 

1.03.2019r., poz. 1682) 
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X/81/2019 12.06.2019 

zmieniająca uchwałę nr VI/46/2019 Rady Gminy 

Gierałtowice z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie 

zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w drodze inkasa (opublik. 

w Dz.Urz. Woj. Śl. z 1.03.2019r., poz. 1683) 

  

X/82/2019 12.06.2019 

zmieniająca uchwałę nr VII/57/2019 Rady Gminy 

Gierałtowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie opłaty 

targowej (opublik. w Dz.Urz. Woj. Śl. z 1.04.2019r., poz. 

2591) 

  

XI/83/2019 17.06.2019 
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

stawka 20.80/41,60 traci 

moc uchwała XL/269/17 

XI/84/2019 17.06.2019 

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/31/2018 Rady Gminy 

Gierałtowice z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice 

  

XI/85/2019 17.06.2019 

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/32/2018 Rady Gminy 

Gierałtowice z dnia 20 grudnia 2018 roku 

w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2019 rok 

  

XI/86/2019 17.06.2019 

 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie udziałów w 

formie wkładu pieniężnego 

do Pływalni Wodnik Spółka z o.o. w Paniówkach 

  

XI/87/2019 17.06.2019 

w sprawie podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań 

wpływających na poprawę jakości powietrza 

w Polsce 

  

XII/88/2019 28.08.2019 

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/31/2018 Rady Gminy 

Gierałtowice z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice  

  

XII/89/2019 28.08.2019 

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/32/2018 Rady Gminy 

Gierałtowice z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu 

Gminy Gierałtowice na 2019 rok  

  

XII/90/2019 28.08.2019 
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 

nieruchomości  
  

XII/91/2019 28.08.2019 

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku 

energetycznego    

XII/92/2019 28.08.2019 
sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju 

sportu na terenie Gminy Gierałtowice  
  

XII/93/2019 28.08.2019 

w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/337/18 Rady Gminy 

Gierałtowice z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia 

"Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 

warunki przyznawania nauczycielom dodatków: 

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wysługę lat, 

szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych 

składników wynagrodzenia" 

  

XII/94/2019 28.08.2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/89/15 Rady Gminy   
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Gierałtowice z dnia 27 października 2015 r. w sprawie 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi  

XII/95/2019 28.08.2019 

w sprawie przekazania Górnośląsko – Zagłębiowskiej 

Metropolii zadań z zakresu organizowania publicznego 

transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich  

  

XII/96/2019 28.08.2019 

w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji 

celowej z budżetu gminy Gierałtowice na bieżące utrzymanie 

wód i urządzeń wodnych oraz na dofinansowanie inwestycji  

  

XII/97/2019 28.08.2019 
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego 

Policji informacji o kandydatach na ławników  
  

XII/98/2019 28.08.2019 
w sprawie ustalenia zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami 

gminy Gierałtowice  
  

XIII/99/2019 30.09.2019 

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/31/2018 Rady Gminy 

Gierałtowice z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice  

  

XIII/100/2019 30.09.2019 

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/32/2018 Rady Gminy 

Gierałtowice z dnia 20 grudnia 2018 roku 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gierałtowice na 2019 rok 

  

XIII/101/2019 30.09.2019 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/307/18 Rady Gminy 

Gierałtowice z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie 

określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania 

nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Gierałtowice oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres 

dłuższy niż 3 lata niewchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy 

  

XIII/102/2019 30.09.2019 
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w 

Gliwicach na kadencję 2020-2023 
  

XIII/103/2019 30.09.2019 
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w 

Gliwicach na kadencję 2020-2023 
  

XIII/104/2019 30.09.2019 
w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w 

Gliwicach na kadencję 2020-2023 
  

XIV/105/2019 30.10.2019 

zmiany uchwały Nr IV/31/2018 Rady Gminy Gierałtowice z 

dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Gierałtowice 

  

XIV/106/2019 30.09.2019 
w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w 

Gliwicach na kadencję 2020-2023 
  

XIV/107/2019 30.10.2019 
wyrażenia zgody na wniesienie udziałów w formie wkładu 

pieniężnego do Pływalni Wodnik Spółka z o.o.  
  

XIV/108/2019 30.10.2019 udzielenia dotacji spółce wodnej    

XIV/109/2019 30.10.2019 

określenia zasad udzielania z budżetu gminy Gierałtowice 

dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła lub montaż 

urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 

w budynkach lub lokalach mieszkalnych w ramach realizacji 
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Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy 

Gierałtowice  

XIV/110/2019 30.10.2019 

zmiany uchwały Nr XI/89/11 Rady Gminy Gierałtowice 

z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu 

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice  

  

XIV/111/2019 30.10.2019 

zmiany uchwały Nr XL/351/10 Rady Gminy Gierałtowice 

z dnia 30 września 2010 roku w sprawie szczegółowego 

sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego 

gminy Gierałtowice w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji  

  

XIV/112/2019 30.10.2019 
poparcia petycji w sprawie uruchomienia bezpośrednich 

połączeń kolejowych  
  

XV/115/2019 20.11.2019 
dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na 

terenie gminy Gierałtowice 
na 2020 rok 

XV/116/2019 20.11.2019 

zmiany uchwały Nr XXIV/143/04 Rady Gminy Gierałtowice 

z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za 

zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których 

zarządcą jest Wójt Gminy Gierałtowice 

  

XV/117/2019 20.11.2019 
określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz 

wysokości stypendiów sportowych 

Stwierdzenie nieważności - 

rozstrzygniecie nadzorcze 

Wojewody Śląskiego z 

23.12.2019 r. 

NPII.4131.892.2019 

XV/118/2019 20.11.2019 
przyjęcia Programu współpracy Gminy Gierałtowice 

z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok 

 

XV/119/2019 20.11.2019 

przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020” 

  

XVI/122/2019 17.12.2019 

wyrażenia zgody na wniesienie udziałów w formie wkładu 

pieniężnego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 

Spółka z o.o. w Przyszowicach  

  

XVI/123/2019 17.12.2019 
wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu 

zawarcia umowy najmu części nieruchomości  
  

XVI/124/2019 17.12.2019 
uchylenia uchwały o udzieleniu dotacji celowej spółce 

wodnej  
  

XVI/125/2019 17.12.2019 

rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu 

ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi  

  

XVI/126/2019 17.12.2019 określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie   
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Gierałtowice na rok szkolny 2019/2020  

XVI/127/2019 17.12.2019 

przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania 

stypendium Wójta Gminy Gierałtowce za wysokie wyniki w 

nauce dla uzdolnionych uczniów szkół w Gminie 

Gierałtowice w ramach "Gminnego programu wspierania 

edukacji uzdolnionych uczniów szkół w Gminie 

Gierałtowice"  

  

 

Programy   uchwalone w roku 2019 

III/26/2018 12.12.2018 

przyjęcia wieloletniego programu osłonowego 

w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w 

domu” na lata 2019–2023 

Wójt OPS 

Z dniem 

podjęcia od 

1.01.2019 

      

VII/62/ 

27.03.2019 

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Gierałtowice w 2019 

r. 

Wójt GK 
Z dniem 

podjęcia 2019 

      
VII/63/ 

27.03.2019 
przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny na lata 2019-2021” 
Wójt OPS 

Z dniem 

podjęcia 2019 

VII/64/ 

27.03.2019 

przyjęcia Gminnego Programu wspierania 

edukacji uzdolnionych uczniów szkół w Gminie 

Gierałtowice 

Wójt EZ 
Z dniem 

podjęcia 2019 

      

XV/118/ 20.11.2019 

przyjęcia Programu współpracy Gminy 

Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi 

na 2020 rok 

Wójt BPR 
Z dniem 

podjęcia 

 

Uchwały – WPF i zmian w budżecie – za 2019 rok 

IV/31/2018 20.12.2018 

Wieloletniej 

Prognozy 

Finansowej 

Gminy 

Gierałtowice 

Wójt SG 
Z dniem 

podjęcia 

Zmiany: 

V/36/2019 z 23.01.2019 

VI/43/2019 z 27.02.2019 

VII/53/2019 z 27.03.2019 

VIII/70/2019 z 24.04.2019 

XI/84/2019 z 17.06.2019 

XII/88/2019 z 28.08.2019 

XIII/99/2019 z 28.08.2019 

XIVI/105/2019 z 30.10.2019 

XV/113/2019 z 20.11.2019 
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XVI/120/2019 z 17.12.2019 

  

IV/32/2018 20.12.2018 

budżetu Gminy 

Gierałtowice na 

rok 2019 

Wójt SG 
Z dniem 

podjęcia 

DzUWŚl poz. 246 z 

10.01.2019 r. 

Zmiany: 

V/37/2019 z 23.01.2019 

VI/44/2019 z 27.02.2018 

VII/54/2019 z 27.03.2019 

VIII/71/2019 z 24.04.2019 

XI/85/2019 z 17.06.2019 

XII/89/2019 z 28.08.2019 

XIII/100/2019 z 28.08.2019 

XIVI/106/2019 z 30.10.2019 

XV/114/2019 z 20.11.2019 

XVI/121/2019 z 17.12.2019 

 

Realizacja uchwał rady gminy  

W 2019 roku odbyło się 12 sesji Rady Gminy Gierałtowice oraz łącznie 71 posiedzeń komisji. 

Informacja o uchwałach Rady Gminy w 2019 r.:  

1) liczba podjętych uchwał - 94,  

2) realizacja uchwał - podział wg komórek merytorycznych odpowiedzialnych za realizację:  

Referat odpowiedzialny  liczba 

uchwał  

Skarbnik Gminy  23  

Referat Podatków i Opłat Lokalnych   6 

Referat Edukacji, Zdrowia i Sportu 11 

Referat Gospodarki Komunalnej 14 

Referat Organizacyjny  7 

Referat Ochrony Środowiska 7 

Referat Inwestycji, Zamówień 

Publicznych i Szkód Górniczych 

2 
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Referat Planowania Przestrzennego 1 

Ośrodek Pomocy Społecznej 3 

Przewodniczący Rady Gminy/Biuro 

Rady Gminy  

16 

Biuro Promocji, Polityki Informacyjnej i 

Współpracy   

4 

3) zmiany WPF -10 zmiany budżetu - 10,  

4) liczba uchwalonych programów -5,  

5) rozpatrzone skargi -1,  

6) ilość złożonych skarg do WSA – 0,  

7) uchwały stanowiące prawo miejscowe -33. 

VII. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi 

1. związki komunalne 

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego 

2. współdziałanie między jednostkami samorządu terytorialnego 

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia 

3.stowarzyszenia JST 

Śląski Związek Gmin i Powiatów 

Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce 

4. Inne formy współdziałania  

W Gminie Gierałtowice działa około 40 organizacji  (stowarzyszeń zarejestrowanych 

w KRS lub ich oddziałów terenowych, stowarzyszeń zwykłych). W grudniu 2018 roku do 

grona stowarzyszeń rejestrowych dołączyło Koło Gospodyń Wiejskich w Paniówkach. KGW 

w Gierałtowicach działa bez osobowości prawnej w strukturze Kółka Rolniczego w 

Gierałtowicach. KGW w Chudowie i KGW w Przyszowicach z początkiem 2019 roku 

ostatecznie utraciły umocowanie prawne i stały się luźnym związkiem osób. 

Celem głównym Programu jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego - wzmocnienie roli  

organizacji w realizacji zadań publicznych, podnoszenie efektywności oraz jakości  

prowadzonych przez nie działań. 
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Współpraca o charakterze finansowym odbywała się poprzez zlecanie organizacjom realizacji 

zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Zlecanie 

realizacji zadań odbywało się po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert.  

W 2019r. przeprowadzono cztery otwarte konkursy ofert: 

5. z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, przekazano dotacje 

w łącznej kwocie 165 000,00 zł., na wsparcie realizacji 10 zadań, 

6. z zakresu kultury fizycznej i sportu przekazano dotacje w łącznej kwocie  87 000,00 zł na 

wsparcie realizacji 8 zadań, 

7. z zakresu kultury i sztuki przekazano dotacje w łącznej kwocie 16 350,00 zł na wsparcie 

realizacji 8 zadań 

8. w dziedzinie ochrony zdrowia udzielono jednej dotacji na zadanie „Nieodpłatne 

udostępnienie krytej pływalni niepełnosprawnym mieszkańcom Gminy Gierałtowice, 

celem poprawa ich stanu zdrowia i ogólnej kondycji fizycznej na kwotę 4 932,00 zł. 

 

W trybie pozakonkursowym (tzw. małe dotacje), udzielono pięciu dotacji na łączną kwotę 

14 330,00 zł. 

Łącznie w 2019 roku Wójt Gminy Gierałtowice zawarł z organizacjami 

pozarządowymi 32 umowy, na kwotę 287 612 zł.  Wszystkie zadania zostały zrealizowane. 

Pozafinansowe formy współpracy były realizowane w szczególności poprzez: 

7. nieodpłatne użyczanie organizacjom samorządowym lokali na siedziby w budynkach 

znajdujących się w zasobach Gminy Gierałtowice, 

8. nieodpłatne udostępnianie sali, na spotkania i organizowane imprezy, w budynkach 

znajdujących się w zasobach Gminy Gierałtowice, 

9. prowadzenie na stronie internetowej Gminy Gierałtowice oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej zakładki „Organizacje pozarządowe”, zawierającej bazę danych o 

organizacjach pozarządowych działających na terenie gminy, informacje o ogłaszanych 

przez Wójta Gminy  konkursach na realizacje zadań publicznych, ich rozstrzygnięciach 

oraz ogłoszenia o prowadzonych konsultacjach społecznych, 

10. publikowanie informacji o organizowanych przedsięwzięcia na stronie internetowej 

Urzędu Gminy oraz w „Wieściach Gminy Gierałtowice”, 

11. konsultowanie z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez 

Radę Gminy  - w 2019r. poddano pod konsultację 24 projektów uchwał, 

12. patronat nad imprezami organizowanymi przez organizacje oraz  prowadzenie wspólnych 
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przedsięwzięć, poprzez: udzielanie wsparcia technicznego i organizacyjnego, 

przekazywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych, zakup nagród i pucharów, 

itp. 

Pozafinansowe formy współpracy były realizowane w szczególności poprzez: 

13. nieodpłatne użyczanie organizacjom samorządowym lokali na siedziby w budynkach 

znajdujących się w zasobach Gminy Gierałtowice, 

14. nieodpłatne udostępnianie sali, na spotkania i organizowane imprezy, w budynkach 

znajdujących się w zasobach Gminy Gierałtowice, 

15. prowadzenie na stronie internetowej Gminy Gierałtowice oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej zakładki „Organizacje pozarządowe”, zawierającej bazę danych o 

organizacjach pozarządowych działających na terenie gminy, informacje o ogłaszanych 

przez Wójta Gminy  konkursach na realizacje zadań publicznych, ich rozstrzygnięciach 

oraz ogłoszenia o prowadzonych konsultacjach społecznych, 

16. publikowanie informacji o organizowanych przedsięwzięcia na stronie internetowej 

Urzędu Gminy oraz w „Wieściach Gminy Gierałtowice”, 

17. konsultowanie z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez 

Radę Gminy  - w 2019r. poddano pod konsultację 15 projektów uchwał, 

18. patronat nad imprezami organizowanymi przez organizacje oraz  prowadzenie wspólnych 

przedsięwzięć, poprzez: udzielanie wsparcia technicznego i organizacyjnego, 

przekazywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych, zakup nagród i pucharów, 

itp. 

W Gminie Gierałtowice funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury, który jest samorządową 

instytucją kultury. Jego statutowym celem jest organizowanie i prowadzenie działalności 

kulturalnej  w imieniu Gminy Gierałtowice. GOK współpracuje z organizacjami 

prowadzącymi działalność kulturalną, zespołami ludowymi, stowarzyszeniami, instytucjami, 

firmami oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy Gierałtowice.  

W Gierałtowicach działają chóry: 

1. Chór „Cecylia” z Paniówek 

2. Chór „Słowik” z Przyszowic 

3. Chór „Skowronek” z Gierałtowic 

4. Chór „Bel Canto” z Chudowa 
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Na terenie Gminy Gierałtowice działa Gminna Biblioteka Publiczna oraz  dwa koła gospodyń 

wiejskich – w Gierałtowicach i Paniówkach. 

Ważniejsze imprezy kulturalne organizowane i współorganizowane przez Gminę 

Gierałtowice w 2019 r.: 

1. 08.06.2019 r. – Śląskie Gody  

2. 07.09 2019 r. - Dożynki Gminne 

3. 17.10.2019 r. - Pierwszy Dzień Seniora w Gminie Gierałtowice  

4. 01.12.2019 r. – Jarmark świąteczny  

5. Uczestnictwo i współorganizacja wraz z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią cyklu 

imprez z okazji 100-lecia Powstań Śląskich. 

 

6. Turystyka, sport i rekreacja 

W Gierałtowicach działa 5 klubów sportowych: 

1. Ludowy Klub Sportowy "35" Gierałtowice, 

2. Ludowy Klub Sportowy "Jedność 32" Przyszowice, 

3. Ludowy Klub Sportowy "Gwiazda" Chudów, 

4. Ludowy Klub Sportowy "Tempo" Paniówki, 

5. KS "Garda" Gierałtowice. 

oraz Stowarzyszenie GTW Gliwice Sekcja Wspinaczkowa Gierałtowice 

Na terenie Gminy znajduje się Gminna Kryta Pływalnia Wodnik. 

Ważniejsze wydarzenia sportowe organizowane i współorganizowane przez Gminę 

Gierałtowice w 2019 r.: 

1. 18.03.2019 r. - Gala mistrzów Sportu – impreza podsumowująca osiągnięcia sportowe 

mieszkańców Gminy Gierałtowice, wręczanie nagród, 

2. 05.08.2019 r. - jako partner wspierający III etap Tour de Pologne  - organizacja 

zaplecza kibiców na trasie przejazdu kolarzy przez Gminę  oraz popularyzowanie 

wyścigu 

3. 14.09.2019 r. - Puchar Wójta Gminy Gierałtowce w piłce Nożnej – rozgrywki 

pomiędzy gminnymi klubami, 

4. 14.09.2019 r. – Bieg o puchar Gminy Gierałtowice, 

5. 30.11.2019 r. – XVI Międzynarodowy Memoriał Bokserski  o Puchar Wójta Gminy 

Gierałtowice. 

Na terenie Gminy swoją siedzibę ma pięć klubów sportowych (cztery LKS-y oraz klub 
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bokserski), działalność sportową i rekreacyjną prowadzi także APN Knurów - Sekcja 

Paniówki, Stowarzyszenie GTW z Gliwic (wspinaczka sportowa) oraz Stowarzyszanie 

Żeglarskie „Kotwica” Gierałtowice. 

Łącznie skupiają w swych szeregach około 800 zawodników/uczestników, z czego około 

620 to mieszkańcy Gminy Gierałtowice. Uprawiane dyscypliny to: piłka nożna, pływanie, 

boks, mieszane sztuki walki oraz skat, fitness, żeglarstwo. 

Najwyższe osiągnięcia zawodników z w 2019 roku to: 

 pływanie – 1 miejsce na Zimowych Mistrzostwach Polski Juniorów (Jakub Kalkan) 

 boks – 3 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorek (Izabela Rozkoszek),  3 miejsce w 

Pucharze Polski Kadetek (Roksana Hajduk) 

Najwyższe osiągnięcia mieszkańców /zawodników trenujących w klubach poza gminą: 

 3 miejsce na Mistrzostwach Świata Ju Jitsu Fightingw  (Oliwier Nowok) 

 3 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów we wspinaczce sportowej w konkurencji na 

czas (Jan Kroszka) 

 5 miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów Wyciskaniu Leżąc (Dawid Nowok) 

Gminne kluby sportowe korzystały w 2019 r., na zasadzie użyczenia, z następujących 

obiektów terenowych: 

Gierałtowice – boisko sportowe trawiaste, utrzymywane w sensie technicznym przez klub a 

finansowane ze środków Gminy – stan bardzo dobry; 

Przyszowice – boisko sportowe trawiaste, utrzymywane w sensie technicznym przez klub a 

finansowane ze środków Gminy – stan bardzo dobry; boisko treningowe trawiaste 

niewymiarowe – stan zadowalający, konieczne odwodnienie i wyrównanie oraz odnowienie 

murawy; 

Paniówki – boisko sportowe trawiaste, utrzymywane w sensie technicznym przez klub a 

finansowane ze środków Gminy – stan bardzo dobry; boisko treningowe niewymiarowe 

trawiaste – stan dobry, 

Chudów – boisko „stare” sportowe trawiaste, utrzymywane w sensie technicznym przez klub 

a finansowane ze środków Gminy – stan dobry; boisko trawiaste „nowe”, oddane do użytku 

jesienią 2018 roku – stan sezonie wegetacyjnym zły, rekomendacja powstrzymania się przed 

eksploatacją sportową; ocenie stanu tego boiska było poświęcone w lipcu 2019 r. posiedzenie 

Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego; w listopadzie 

2019 roku wykonano areację i piaskowanie murawy; raport o stanie boiska na dzień 17 lipca 

2019 roku znajduje się na stronie internetowej RG. 
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VIII. Gmina w konkursach, publikacjach 

1. Publikacje 

W 2019 r. Gmina Gierałtowice pojawiła się w mediach 1,2 tys. razy docierając do 22 

milionów odbiorców: 

 

Najczęściej pojawiała się na stronach: 

 

2. Gmina w konkursach 

W 2019 r. Gmina uczestniczyła w konkursach zajmując miejsca na podium lub wyróżnienia:  

 konkurs „Powiat Przyjazny Środowisku” organizowany przez Starostwo Powiatowe w 

Gliwicach: 

- wyróżnienie - nagroda w wysokości 1220 zł na realizację zadania: 

„KSZTAŁTUJEMY PROEKOLOGICZNĄ POSTAWĘ. EDUKACJA EKOLOGICZNA 

DZIECI W GMINIE GIERAŁTOWICE” 

- wyróżnienie - nagroda w wysokości 1220 zł na realizację zdania: „GMINA 

GIERAŁTOWICE BLIŻEJ PRZYRODY. KROKUSY O KROK” 
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 II miejsce w ogólnopolskim konkursie  dla administracji lokalnego samorządu 

terytorialnego na najbardziej przyjazne mieszkańcom i zasadom jednolitego systemu 

segregacji odpadów działania edukacyjne dla mieszkańców prowadzone na terenie 

gminy organizowany przez Ministerstwo Środowiska w ramach kampanii „Piątka za 

segregację”. 

 

3. Gmina w rankingach 

Dane z Ministerstwa finansów - Wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych  na 1 

mieszkańca gminy w 2019 r. wyniósł 2 941,67 zł.     

Dane  czasopisma „Wspólnota”, ranking dochodów JST w 2019 r. – Gmina Gierałtowice 

znalazła się na 71 miejscu zestawienia z dochodami w wysokości 4 363,69 zł na 1 

mieszkańca. 

 

1. Ogólnopolskie Wyróżnienie za wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport i 

rekreację. Wyróżnienie przyznawane przez Kapitułę Generalną Katolickiego 

Stowarzyszenia Sportowego Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie. 

IX. Rozwój zasobów ludzkich w sektorze samorządowym 

Stan zatrudnienia w UG wg  stanu na grudzień 2018 : 83,88 etatu 

 Stan zatrudnienia w UG wg stanu na dzień  31.12.2019r :  70,13   etatu  

Roczny koszt brutto pracowników administracji i obsługi za rok 2018 :  ok 4 606 982 zł  

Roczny koszt brutto pracowników administracji  za rok 2019 :  ok 4 368 502 zł  

Z dniem 01.04.2019 r.  przeprowadzono zmiany regulaminu organizacyjnego (zmiany 

dotyczyły głównie uporządkowania struktury urzędu i związanych z tym  zadań )  

W 2019 r. pracownicy Urzędu Gminy Gierałtowice uczestniczyli w 107 specjalistycznych 

szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe. Dodatkowo szkolili się on-line, za 

pomocą platformy szkoleniowej „Akademia Wspólnoty” – koszt 7 500,00 PLN. 

Zorganizowane zostały również trzy szkolenia zamknięte. Jedno związane było z wdrożeniem 

nowego systemu obsługi dokumentów „INTRADok” – koszt 20 000,00 PLN, natomiast dwa 

pozostałe rozwijały umiejętności miękkie w zakresie obsługi klientów – koszt 2 750,00 PLN 

oraz w zakresie okresowej oceny pracowników samorządowych – koszt 3 350,00 PLN. 
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Jedna osoba ukończyła studia podyplomowe na kierunku „Bezpieczeństwo narodowe 

i zarządzanie kryzysowe” korzystając z dofinasowania części kosztów przez pracodawcę 

w wysokości 1 200,00 PLN. 

Koszt szkoleń w roku 2019 z podziałem na poszczególne referaty przedstawia poniższa 

tabela: 

LP. NAZWA REFERATU WYDATKI REFERATÓW 

1 ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH 5 310,10 

2 PLANOWANIA I FINANSÓW 5 746,00 

3 PODATKÓW I OPŁAT 12 209,00 

4 

INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I SZKÓD 

GÓRNICZYCH 2 181,00 

5 PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 879,00 

6 EDUKACJI I ZDROWIA 2 813,30 

7 GOSPODARKI KOMUNALNEJ 2 894,00 

8 BIURO RADCÓW PRAWNYCH 0,00 

9 OCHRONY ŚRODOWISKA 1 618,10 

10 INFORMATYKI 836,00 

11 URZĄD SATNU CYWILNEGO 1 837,00 

12 BIURO RADY GMINY 280,00 

13 KADR I PŁAC 1 840,00 

14 BIURO AUDYTU I KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 399,00 

15 

BIURO ZARZĄDZANIA KRZYZYSOWGO I OBRONY 

CYWILNEJ 2 178,00 

16 WÓJT/ Z-CA WÓJTA 432,00 

17 SZKOLENIA ZAMKNIĘTE 35 140,00 

  RAZEM: 76 592,50 
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Miesięczne koszty szkoleń pracowników Urzędu Gminy Gierałtowice w 2019 r. 

 

 

Uwagi: 

Dostęp do materiałów, uchwał RG oraz programów znajduje się na BIP Urzędu 

Gminy: https://bip.gieraltowice.pl/5/437/kontakt.html 

 

Wójt Gminy Gierałtowice 

 

Leszek Żogała 
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4% 
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5% 
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0% 

Procentowy udział w budżecie szkoleń referatów UG 
Gierałtowice w 2019 r. 

ORG 

PF 

PO 

IZPiSG 

PP 

EZ 

GK 

BRP 

OŚ 

INF 

USC 

RG 

KP 

BAKW 

BZKiOC 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

12 470,00 2 541,40 2 660,00 5 037,00 25 764,00 1 319,00 2 147,00 2 546,00 

3 

826,00 5 759,00 6 914,00 5 609,10 

https://bip.gieraltowice.pl/5/437/kontakt.html

