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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA 

LESZKA ŻOGAŁY 

W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM 

 

Sprawozdanie składane jest Radzie Gminy Gierałtowice. Obejmuje główne sfery 

działalności wójta Leszka Żogała, w okresie od dnia 1 listopada 2020 (tj. od XXVIII sesji 

Rady Gminy Gierałtowice) do dnia 22 listopada 2020. 

Sprawozdanie z działalności wójta jest realizacją zapisu art. 18 ust. 2 pkt. 2 in fine ustawy 

o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 (Dz.U.2020.713 Tj. z dnia 21 kwietnia 2020). 

Przywołana norma wskazuje, że do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy m.in. 

przyjmowanie sprawozdań z działalności wójta. Jest to przejaw funkcji kontrolnej, 

sprawowanej przez radę gminy.  

Zaznaczyć trzeba również, że sprawozdanie spełnia ważną funkcję informacyjną. Umożliwia 

wójtowi poinformowanie rady gminy o bieżącej działalności urzędu gminy i podległych mu 

jednostek. Ukazuje kwestie problematyczne, wymagające dalszych działań. Wskazane jest 

też, żeby sprawozdanie tworzyło swoiste tło. To stworzenie szerszego kontekstu jest istotne 

przy podejmowaniu decyzji. Gmina nie jest zawieszona w próżni, ale stanowi element 

systemu władzy w Polsce. Jest powiązana na wielu płaszczyznach z okolicznymi jednostkami 

samorządowymi tego samego, jak i wyższego szczebla, oraz z administracją rządową. Nie 

wyczerpuje to jednak całości otoczenia gminy. Ten szeroko rozumiany kontekst obejmuje 

również życie gospodarcze, społeczne i kulturalne.  

WSTEP 

W niniejszym sprawozdaniu chciałem przekazać Państwu informacje związane z epidemią i 

jak wpływa ona na naszą gminę. Pomimo tej trudnej sytuacji gmina realizuje zaplanowane 

inwestycje.  Zwrócić chciałem uwagę na kontekst ekonomiczny epidemii, w związku z pracami 
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nad budżetem na rok kolejny. Trzeba pamiętać, że ciągle pojawiają się nowe obciążenia i 

koszty, które są od gminy niezależne, a muszą być sfinansowane z budżetu gminy. W 

listopadzie została również zaktualizowana mama zagrożenia powodziowego. Wreszcie 

zostały rozpoczęte prace nad przebudową przepustu na Potoku Chudowskim w ciągu DK 44 

(ul. Gliwicka), które, mam nadzieję, są pierwszym etapem naprawy szkód górniczych 

występujących na tym cieku wodnym. 

 

EPIDEMIA 

Ciągle obowiązuje w Polsce stan epidemiczny. Od końca października rygory i obostrzenia 

związane z epidemią zostały zwiększone. Obecnie w trybie tradycyjnym pracują jedynie 

przedszkola. Szkoły podstawowe pracują zdalnie. Na chwilę obecną datą zakończenia tego 

stanu jest 29 listopad. Jednak stan ten może ulec wydłużeniu. Wszystko zależy tu od decyzji 

rządu. 

Poziom zakażeń i ilość osób objętych kwarantanną przedstawia wykres.  
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Widać wyraźnie, że po gwałtownym wzroście w październiku, jest pewna stabilizacja, ale 

na bardzo wysokim poziomie. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje program 

„Wspieraj Seniora”. 

 

Stan epidemii i wprowadzone obostrzenia bezpośrednio dotykają gminnej spółki Pływalna 

Wodnik w Paniówkach. Model finansowania naszego basenu zakłada trzy podstawowe 

źródła. Są to bilety od osób korzystających za basen, wpływy ze szkół za wynajęcie torów 

basenowych w celu przeprowadzania lekcji oraz opłaty za udostępnianie torów klubom i 

innym przedsiębiorcom prowadzącym naukę pływania itp. (tzw. „szkółki”). 

Z uwagi na fakt, że szkoły pracują w całości w trybie zdalnym, nie są również 

przeprowadzane zajęcia na basenie. Tym samy pływalnia pozbawiona jest znaczących 

przychodów. Jeżeli dołożyć do tego brak biletów, to sytuacja staje się krytyczna. Przychody 

ze „szkółek” nie są w stanie pokryć kosztów funkcjonowania basenu. Ten dochód to wystarczy 

na pokrycie ok 15% kosztów basenu. Podjęte zostały działania związane z obniżeniem 

kosztów działalności. Przedłużająca się sytuacja epidemiczna zmusza do podjęcia dyskusji 

na przyszłością basenu.  

Poniżej wykaż zmian kapitału podstawowego spółki w czasie jej trwania (listopad 2011 – 

listopad 2020): 
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- stan na 17.10.2011 r. – 100.000,00 zł   (kapitał początkowy) 

- 30.11.2012r. – 80.000,00 zł    

- 14.01.2013r. – 51.000,00 zł    

- 16.10.2013 r. - 150 000,00 zł   

12.12.2013r. –  55 000,00 zł   

16.07.2014r. - 29 000,00 zł    

27.11.2014r.  239 000,00 zł   

10.02.2015  APORT 526 000,00 zł 

23.12.2016       224 000 zł     

20.09.2017 r.     740.000 zł    

23.07.2018 r.    90.000 zł      

21.08.2019 r.   150.000 zł     

05.12.2019 r.  300.000 zł    

05.06.2020r.    600 000 zł    

14.09.2020 r.   500 000 zł 

 

Stan na 18.11.2020 r.    2 734 000,00 zł 

 

Ostatnie dwie wpłaty, łącznie 1,1 mln złotych wprost są powiązane z epidemią i 

wprowadzonymi obostrzeniami. Niemal połowa wsparcia skierowanego do basenu w ciągu 

ostatnich 9 lat to ostatnie 6 miesięcy. Przedłużający się stan epidemii będzie się powodował 

dalszą zapaść finansową spółki, co zmusi do udzielenia przez gminę odpowiedzi na pytanie: 

Czy i jak finansować spółkę prowadzącą basen w stanie przedłużającej się epidemii.  
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INWESTYCJE 

Pomimo trudnej sytuacji epidemicznej i związanym z tym kryzysem finansowym realizowane 

są zadania przewidziane na ten rok.  

Budynek na boisku w Chudowie został podłączony do gazu. Dotychczas ogrzewany był 

prądem. Taką samą modernizację przechodzi budynek remizy w Chudowie. Działania te 

mają obniżyć koszty funkcjonowania budynków.  
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Zbudowana jest siłownia zewnętrzna w Gierałtowicach obok budynku OPS. 

 

Z pozyskanych środków zewnętrznych realizowana jest inwestycja Street WorkOut w 

Gierałtowicach, ul. Piątka, przy boisku. 
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Zagospodarowanie terenu w Parku Joanny w Paniówkach, wyłożenie ścieżek i placyku kostką 

brukową 

 

Trwa budowa miejsca rekreacyjnego w Chudowie. Termin zakończenia prac to 6 grudnia 

2020. 

Trwa zadanie dwuletnie, czyli adaptacja pomieszczeń OSP Paniówki na potrzeby 

przedszkola. 

 

Wśród wskazanych wyżej inwestycji są oczywiście realizacje wynikające z Funduszu 

Sołeckiego. Chciałem też podkreślić, że na część tych zadań pozyskano środki zewnętrzne.  
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BUDŻET 

Do 15 listopada, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przygotowany został projekt 

budżetu na rok 2021, wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej. W tym budżecie 

wyraźnie widać skutki kryzysu ekonomicznego, oraz prowadzonej polityki obciążania 

samorządów dodatkowymi kosztami oraz uszczuplania dochodów gminy. Analiza budżetu w 

szerszej, kilkuletniej perspektywie, będę starał się przedstawić radnym na komisji budżetu. 

Jako, że jednym z głównych wyzwań budżetu są koszty oświaty. W załączeniu do niniejszego 

sprawozdania są pisma pt. „Stanowisko Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji 

Samorządowych z 12 października 2020” oraz odpowiedź Ministra Edukacji i Nauki z 16 

listopada 2020. Znajdziemy tam wskazanie głównych problemów, z jakimi borykają się 

samorządy, oraz stanowisko ministerstwa. 

Jako dodatkową informację, która tworzy „tło” w rozważaniach budżetowych, warto 

wiedzieć, że w latach 2015-2019 Polacy zapłacili 129 mld zł więcej podatków centralnych. 

Z tej kwoty budżet państwa zostawił sobie 107,6 mld zł. Do samorządów zostało przekazane 

tylko 21,8 mld zł. Wyraźnie widać, skąd wynika wzrost ciężaru obciążeń fiskalnych, oraz 

gdzie są transferowane pieniądze z podatków.  
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ŚMIECI 

Opłata za wywóz śmieci jest uzależniona w znacznym stopniu od ilości odpadów, jakie 

produkujemy. Stale monitorowana jest ilość odpadów. Jest to konieczne działanie dla 

prawidłowej realizacji umowy. 

Ilość śmieci przedstawia się następująco (stan na 31 październik). 

Wykres numer 1 pokazuje ilość śmieci w dwóch największych ilościowo kategoriach, tj. śmieci 

zmieszane oraz odpady bio. 

 

Natomiast masa odpadów segregowanych przedstawia się następująco. 
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Masa odpadów segregowanych również rośnie, z wyjątkiem szkła, gdzie prawdopodobnie 

masa odpadów będzie niższa w roku bieżącym w porównaniu do roku 2019. 

Łączna masa śmieci wygląda następująco. 

 

Masa śmieci, oraz związane z tym koszty funkcjonowania systemu, mieszczą się w założeniach 

do przetargu. Na dzień dzisiejszy nie ma zagrożenia dla realizacji umowy na wywóz śmieci. 

Wzrost masy śmieci w roku 2020 w stosunku do roku 2018 wygląda następująco: 

Frakcja Wzrost – 2018 to 100% 

Łączna masa 153,22% 

Papier i tektura 208,05% 
Tworzywa,, metale i 
opakowania 
wielomateriałowe 156,05% 

Szkło 142,76% 

Zmieszane 151,48% 

Bio 165,65% 

 

Łączny przyrost śmieci to 53,22%. Rośnie ilość śmieci segregowanych, jednak poza frakcją 

papieru i tektury wzrost jest ten wolny, w stosunku do wzrostu całości, a w przypadku szkła 

nawet doszło do spadku. 
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Udział frakcji w roku 2018 wyglądał następująco 

 

W roku 2020 sytuacja wygląda następująco. 

 

 

Optymistyczne jest, że pomimo wzrostu masy łącznej śmieci spada udział śmieci zmieszanych, 

o 2 pp. Konieczne będą działania które przyśpieszą udział masy odpadów segregowanych 

w ogólnej masie śmieci. 
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AKTUALIZACJA MAPY ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO 

Gospodarstwo Państwowe Wody Polskie przesłało do gminy aktualizację map zagrożenia 
powodziowego. Mapa ta jest udostępniona na stronie: 

http://gieraltowice.e-mapa.net/ 

Można się z nią zapoznać po wyświetleniu odpowiedniej warstwy na mapie. 

Krótkie podsumowanie aktualnej sytuacji. 

Obszary szczególnego zagrożenia powodzią - 146,21ha [120,19ha]  

w tym:  

- o wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi (Q=10%) - 22,25ha [16,83ha]  

- o średnim prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi (Q=1%) - 123,96ha [103,36ha]  

Obszary, w których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie (Q=0,2%) - 
47,36ha [27,55ha]  
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PRZEBUDOWA PRZEPUSTU NA DK 44 

 Przebudowa tego przepustu jest kluczowa dla poprawy bezpieczeństwa powodziowego na 

terenie naszej gminy. Do końca 2020 roku przygotowane ma być zaplecze budowy, usunięcie 

drzew. Wykonany zostanie również objazd, wraz z tymczasowym mostem na Potoku 

Chudowskim. Rozpocznie się rozbiórka progu wodnego. W przyszył roku zaplanowana jest 

rozbiórka istniejącego obiektu mostowego oraz wykonanie nowego mostu oraz umocnienie 

fragmentu Potoku Chudowskiego. 

 

OBCHODY 1 I 11 LISTOPADA 

W związku z obostrzeniami wprowadzonymi pod koniec listopada zostały zamknięte 

cmentarze. Decyzja miała miejsce w piątek, a 1 listopada było w niedzielę. Pozwoliłem sobie 

1 listopada złożyć symboliczną wiązankę kwiatów i zapalić znicz pod pomnikami w 

Gierałtowicach i Przyszowicach, żeby chociaż w ten sposób uczcić ten wyjątkowy dzień.  

 

 

11 listopada złożone zostały kwiaty i zapalone znicze pod pomnikami w celu uczczenia 

Święta Niepodległości. Nasz mieszkaniec, p. Kamil Karolczuk nagrał hymn, który 

udostępniliśmy w internecie. Jak wiadomo, nie mogło odbyć się wspólne śpiewanie hymnu z 
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powodu epidemii. Uroczystą wartę przed pomnikiem zaciągnęli harcerze z 79 Drużyny 

Harcerskiej w Przyszowicach. 

 

17 listopada zmarł p. Eugeniusz Kurpas. Był wiele lat radnym gminnym. Obecnie był 

członkiem gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej. W tym trudnym czasie będzie 

brakowało jego zaangażowania, wiedzy i doświadczenia. 

Wójt Gminy 

Leszek Żogała 

Gierałtowice 22.11.2020 
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