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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 23 listopada 2020 (tj. od XXVIII sesji 

Rady Gminy Gierałtowice) do dnia 13 grudnia 2020. 

 

EPIDEMIA 

 

24 listopada wprowadzono nowy system raportowania o zakażeniach oraz zmieniono 

metodę prezentowania wyników. 

Obecnie laboratoria w ciągu 48 godzin wprowadzają do systemu EWP wyniki 

przeprowadzonych testów. Na podstawie tych danych właściwe ministerstwo sporządza 

dane łączne, które są prezentowane na dedykowanej stronie internetowej, na poziomie 

powiatów, ale bez wyszczególnienia gmin w ramach powiatu. 

 

Adres strony internetowej z wynikami: 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/mapa-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2-powiaty 

 

Gmina w chwili obecnej nie otrzymuje informacji o ilości osób zakażonych. Również nie 

otrzymujemy informacji adresowych o osobach zakażonych i objętych kwarantanną. Dlatego 
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pracownicy OPS, którzy dotychczas kontaktowali się z tymi osobami z zapytaniem, czy jest 

im potrzebne wsparcie. Obecnie te osoby powinny kontaktować się z Gminnym Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej. Dane adresowe OPS są podawane w informacji przekazywanej przez 

służby zakaźne osobom zakażonym oraz objętym kwarantanną. Te dane adresowe to: 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach 

Ul. Powstańców Śląskich 1 

44-186 Gierałtowice 

Tel/fax 32 301-15-27 
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ODPADY KOMUNALNE 

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 30 listopada). 

 

Wykres nr. 1 – rok 2020 wynik za 11 miesięcy 

Średnia miesięczna masa śmieci przedstawia się następująco.  

 

Wykres nr 2 – średnia miesięczna masa śmieci w tonach 

Obecnie umowa na wywóz odpadów jest realizowana zgodnie z harmonogramem i nie 

występuje zagrożenie jej finansowania. 
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FINANSE I BUDŻET NA ROK 2021 

Koniec roku to czas przygotowywania budżetu na rok kolejny. Możliwe też są już pierwsze 

podsumowania skutków finansowych roku bieżącego. 

Szacowane pomniejszenie dochodów gminy tylko z udziału w podatku dochodowym od osób 

fizycznych to obecnie ok. 1 mln złotych. Doszło do pewnego „zmniejszenia” tej straty, 

ponieważ w poszczególnych miesiącach wpływy były o tyle niższe, że szacowana strata była 

większa, jednak w ostatnich dwóch miesiącach wpływy są porównywalne z planowanymi i 

luka pomiędzy dochodem planowanym, a faktycznym jest mniejsza. Ciągle jest to jednak 

kwota oscylująca wokół 1 miliona złotych. 

Jest to jeden przykładów nieplanowanych obciążeń budżetu. Ten milion złotych na początku 

roku był zaplanowany do wydania i jego po prostu zabraknie. Dlatego konieczne było 

wprowadzenie różnych oszczędności, żeby budżet roku 2020 udało się wykonać. 

Jedną z najbardziej widocznych oszczędności jest wyłączanie oświetlenia ulic w godzinach 

0.00 – 4.00. Kwota oszczędności z tego tytułu to ok. 15.000 zł miesięcznie. Rocznie daje to 

kwotę 180.000 zł. Trzeba też zaznaczyć, że przepisy prawa o warunkach technicznych 

dotyczących dróg publicznych nakładają obowiązek projektowania oświetlenia ulicznego w 

przewidzianych przypadkach w trakcie projektowania budowy lub przebudowy drogi. 

Przerwa w oświetlaniu drogi nie jest inwestycją polegającą na budowie lub przebudowie 

drogi, tym samym regulacji rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 

2 marca 1999 do tej sytuacji nie stosuje się.  

Poczyniono również inne działania, związane z oszczędnościami. Koszty administracji zostaną 

omówione niżej. Cześć inwestycji ma również działania podłoże ekonomiczne. Ocieplenie 

budynku urzędu gminy pozwoli zmniejszyć zapotrzebowanie na ciepło. Wymiana źródeł 

ciepła w budynkach gminnych na bardziej ekonomiczne, również da efekt.  
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Główny ciężar oszczędności skupił się na działalności Urzędu Gminy, w tym kosztów 

wynagrodzeń. 

 

Z wykresu wynika, że koszty administracji po roku 2018 stale się obniżały. W szczególności 

widać to w pozycji wynagrodzeń w Urzędzie Gminy. Jest to możliwe, ponieważ 

wprowadzone zostało skuteczniejsze zarządzanie, poprawiono strukturę organizacyjną i 

funkcjonalną. Wzrost planowanych wydatków w roku 2021 na administrację wynika z 

większego planowanego zakresu zadań. Koszty wynagrodzeń, jak widać wykresu, spadną. 

Jest to efekt obecnie podejmowanych działań. 1 mln złotych w budżecie na rok 2021, to 

efekt bardzo realny. Oznacza to, że gmina będzie działać skuteczniej.  

Dane finansowe, które przedstawiam, pokazuję w perspektywie kilkuletniej, ponieważ 

pozwala to dostrzec pewne tendencje długofalowe. 
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Główny ciężar wydatków w tym i kolejnych latach, jest związany z oświatą. Przedstawia to 

poniższy wykres. 

 

Z wykresu jednoznacznie wynika, że wydatki związane z oświatą rosną szybciej niż wydatki 

bieżące. Wydatki bieżące bez oświaty w latach 2020-2021 niestety się spłaszczają, co 

powoduje, że gmina traci możliwość realizowania swoich zadań własnych, których oczekują 

mieszkańcy. 

Pojawia się tutaj kolejna kwestia, jaką jest zmniejszenie dochodów własnych gminy. Coraz 

większy udział w budżecie gminy mają środki „związane”. Klasycznym przykładem są 

pieniądze przekazywane w ramach Programu 500+. Kilkanaście milionów złotych jest w 

budżecie, ale dokładnie wiadomo na co zostaną wydane i gmina nie ma żadnych możliwości 

innego dysponowania tymi środkami. Dlatego tak ważne są dochody własne, bo to są w 

zasadzie środki, którymi gmina może swobodnie zarządzać. 
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Zwykły wykres dochodów własnych zdaje się wskazywać, że sytuacja jest coraz lepsza. 

Jednak kiedy sytuacji przyjrzeć się bliżej, wygląda to trochę inaczej. 

 

Z wykresu wynika jednoznacznie, że za wzrostem dochodów kryje się głównie zwiększony 

udział dotacji celowych z budżetu państwa. Z poziomu ok 2,5 mln złotych do kwoty prawie 

20 mln złotych w przeciągu 6 lat. Budżet gminy rośnie, ale nie faktycznie nie ma możliwości 

dysponowania tymi pieniędzmi, ponieważ są one „znaczone” na konkretne cele. 

Trzeba pamiętać o istniejącej i powiększającej się rok do roku tzw. „luce oświatowej”. Pod 

tym pojęciem rozumiem różnicę pomiędzy kosztami funkcjonowania oświaty w gminie, a 

subwencją oświatową. Jak kształtuje się luka, przedstawia, w szerszej perspektywie, poniższy 

wykres. 
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Widać wyraźnie, że wydatki oświatowe rosną o wiele szybciej (bardziej stromo na wykresie) 

niż subwencja oświatowa. Powoduje to wzrost „luki oświatowej”, która musi być uzupełniona 

środkami własnymi gminy. Gdyby ta luka była na poziomie lat 2014-2017, gmina 

dysponowała by obecnie ok 5 mln wolnych środków na realizację zadań własnych. 

Dlaczego pozwalam sobie wprowadzić to pojęcie? Szkoła jest przecież samorządowa i jej 

koszty to wprost zadanie samorządowe. Tak jest jednak tylko formalnie. To decyzjami 

centralnymi ustala się wysokość wynagrodzeń nauczycieli (główny czynnik kosztowy w 

oświacie). Również centralnie ustala się liczbę godzin, wymagania co do specjalistów w 

szkołach, zakres pomocy uczniom z orzeczeniami i opiniami, liczebność uczniów w klasie itd. 

Wszystkie te ustalenia mają bezpośrednie przełożenie na koszty, które musi ponieść gmina. 

Z tego powodu można stwierdzić, że dochody własne gminy w zasadzie maleją, ponieważ 

część z nich zostaje „związana” decyzjami centralnymi w systemie oświaty. Tym samym Rada 

Gminy nie może nimi rozporządzać  swobodnie. 
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Dochody własne gminy w zasadzie są niewiele wyższe od tych osiąganych w roku 2014. Nie 

można też zapomnieć o takich czynnikach jak inflacja, wzrost wynagrodzeń minimalnych itp. 

Realnie dochodzi więc do spadku dochodów własnych gminy. 

 

Udział dochodów własnych w budżecie gminy to „wskaźnik samorządności”. O takim 

procencie wydatków w budżecie mogą decydować radni. Widać wyraźną tendencję 
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spadkową. Jest to dowód na systemowe osłabianie samorządności w Polsce i w perspektywie 

kilku lat może doprowadzić do likwidacji samorządów w obecnym kształcie. 

Powyższe dane pokazują sytuację w naszej gminie. Do sprawozdania załączone są 

dokumenty sporządzone przez Śląski Związek Gmin i Powiatów, które ukazują to zjawisko w 

szerszej perspektywie. 
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BASEN 

Stan epidemii w Polsce i trudna sytuacja finansowa odbiły się na funkcjonowaniu Gminnej 

Pływalni Wodnik. Udaje się ciągle utrzymać funkcjonowanie basenu. Kwestia ta będzie 

również przedmiotem obrad Komisji Budżetu i Planowania Rady Gminy Gierałtowice w dniu 

16 grudnia. Obecnie działania zakładają dalsze funkcjonowanie basenu, pomimo obostrzeń 

sanitarnych. W roku 2021 zostaną podjęte działania mające doprowadzić do dalszych 

redukcji kosztów działania, szczególnie w zakresie energetycznym. Zakładam, ze w kolejnym 

sprawozdaniu z działalności pomiędzy sesjami zawarty zostanie już plan dalszego 

funkcjonowania basenu. Trzeba też pamiętać, że sytuacja jest tu zależna od wielu czynników 

zewnętrznych, w szczególności od tego, jakie będą podejmowane przez Rząd działania w 

celu walki z epidemią. 

 

 

GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKA METROPOLIA 

Gmina Gierałtowice jest członkiem GZM. Jednym z istotnych problemów, przed którym stoją 

wszyscy członkowie Metropolii jest sprawa zagospodarowania odpadów komunalnych. GZM 

przygotowuje się do prac na budową nowoczesnej instalacji do termicznej przeróbki 

odpadów. Efekty wstępnych prac przekazuję w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania. 

Gmina Gierałtowice wspiera działania związane z dążeniem do rozwiązania tego 

problemu. Załącznik przedstawia jedną z propozycji. 
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INWESTYCJE 

Budowa miejsca rekreacyjnego w Chudowie. Zadanie jest finansowane częściowo z funduszu 

sołeckiego, a częściowo z pozyskanych przez gminę środków zewnętrznych. 
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Termomodernizacja budynków Urzędu Gminy i budowa wejścia dla osób niepełnosprawnych. 

Również na to zadanie pozyskano środki zewnętrzne. Warto zaznaczyć, że budynek Urzędu 

Gminy nie był dotychczas dostępny dla osób niepełnosprawnych. Teraz jest to możliwe. 

Osoby te będą obsługiwane na parterze budynku.  

 

Na ukończeniu jest wymiana źródeł ciepła w budynku na boisku w Chudowie oraz w budynku 

wielofunkcyjnym. Przyłącze gazowe, z przyczyn leżących po stronie PGNiG nie zostało 

wykonane.  
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Przeprowadzono modernizację oświetlenia przy ul. Ks. Roboty w Gierałtowicach oraz ul. 

Parkowej w Przyszowicach i ul. Dwór w Chudowie. Zadanie dofinansowane środkami 

zewnętrznymi. 
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Projekt Słoneczna Gmina, czyli zamontowanie 153 instalacji na budynkach prywatnych w 

gminie, również z dofinansowaniem zewnętrznym został zakończony. 

 

O instalacji fotowoltanicznej na budynku szkoły w Gierałtowicach, również finansowanej ze 

środków zewnętrznych, informowałem we wcześniejszych sprawozdaniach. 
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ZAKOŃCZENIE 

Okres międzysesyjny związany był gównie z konstruowaniem budżetu na rok kolejny, oraz z 

zakończeniem tych zadań, które były na ten rok zaplanowane. Konieczna była analiza 

funkcjonowania gminnego basenu. Gdyby nie ogłoszenie epidemii i zamknięcie basenów, 

była szansa na zbilansowanie pływalni już w tym roku. Obecnie sytuacja jest trudniejsza, ale 

w najbliższym czasie będzie wypracowany plan działań. Jest on jednak na bieżąco 

dostosowywany do zmieniającej się sytuacji epidemicznej w kraju.  

 

 

 

Wójt Gminy 

Leszek Żogała 
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