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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 14 grudnia 2020 (tj. od XXIX sesji Rady 

Gminy Gierałtowice) do dnia 17 stycznia 2021. 

 

 

WSTĘP 

Sprawozdanie co do zasady obejmuje okres pomiędzy sesjami rady gminy. Jednak przełom 

roku uzasadnia wskazanie dotyczących całego roku. W sprawozdaniu poruszona jest kwestia 

planowanych postępowań przetargowych i zamówień w roku 2021. Zaprezentowane też są 

dane statystyczne, dotyczące demografii gminy, w roku 2002. Od wielu miesięcy żyjemy w 

stanie zagrożenia epidemicznego, nie może więc zabraknąć informacji o epidemii. Oczywiści 

w kontekście działań gminy. Ogłoszone obostrzenia, związane z epidemią, mają bardzo 

mocny wpływ na gminną spółkę prowadzącą basen. Dlatego od kilku sprawozdań pojawia 

się ta kwestia w niniejszych sprawozdaniach. W przeciągu dwóch, trzech tygodni zostanie 

sporządzony plan działania, dotyczący obniżenia kosztów i zwiększenia przychodów spółki 
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EPIDEMIA 

Informowałem już, że nie otrzymujemy obecnie danych o ilości osób zakażonych i objętych 

kwarantanną na terenie gminy. Ogólnie dostępne dane zatrzymują się na poziomie powiatu. 

Osoby, które potrzebują wsparcia w związku z zakażeniem lub odbywaniem kwarantanny, 

powinny kontaktować się z naszym ośrodkiem pomocy społecznej.  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach 

Ul. Powstańców Śląskich 1 

44-186 Gierałtowice 

Tel/fax 32 301-15-27 

 

Gmina przystąpiła również do wspierania akcji szczepień mieszkańców. Uruchomiona została 

specjalna infolinia. Gmina udziela również wsparcia w postaci transportu tym osobom, które 

nie mogą dostać się do punktu szczepień.  
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Według informacji ze stron rządowych wynika, że w gminie mamy obecnie dwa punkty 

szczepień, w Przyszowicach i Paniówkach. Trzeba zaznaczyć, że to nie Gmina wyznacza te 

punkty, ale zostają nimi, w naszym przypadku, te ośrodki zdrowia, które zgłosiły się do 

udziału w przeprowadzaniu szczepień przeciw COVID-19. Na dzień sporządzania 

sprawozdania posiadam informację, że na każdy punkt szczepień przypada 30 szczepionek 

tygodniowo. Daje to liczbę 60 szczepionek łącznie. Osób w wieku 70+, które objęte są 

szczepieniami w pierwszej kolejności, w naszej gminie jest ponad 1400. 
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BASEN 

Kolejne obostrzenia wprowadzane przez rząd, mające na celu walkę z epidemią, 

bezpośrednio dotykają w szczególności baseny. Zgodnie z ogłoszonymi obostrzeniami  nasz 

basen pozostaje zamknięty.  

Koszty utrzymania obiektu, pomimo zamknięcia to ciągle ok. 150 tysięcy złotych miesięcznie. 

Basen nie osiąga żadnych przychodów ze swojej podstawowej działalności. Koniczne jest 

wdrożenie działań zmierzających do zapewnienia utrzymania basenu oraz do redukcji 

kosztów funkcjonowania basenu po zniesieniu obostrzeń. Nieuniknione wydaje się poniesienie 

pewnych kosztów związane z racjonalizacją rozwiązań energetycznych na basenie, 

ponieważ, obok kosztów osobowych, koszty energii są głównym czynnikiem kosztowym w 

funkcjonowaniu spółki. Kluczową sprawą jest kiedy zostaną zmniejszone obostrzenia, które 

umożliwią funkcjonowanie basenu i osiąganie przychodów z głównej działalności. W 

przeciągu najbliższych tygodni zostanie sporządzony plan działania związany z tymi 

kwestiami, uwzględniający sytuację epidemiczną. Obecnie nadrzędnym zadaniem jest 

utrzymanie ciągłości pracy basenu. Nie ulega wątpliwości duża rola społeczna tego obiektu. 

Wszystkie dzieci z naszych szkół jedną godzinę zajęć wychowania fizycznego odbywają na 

basenie, co jest sytuacją wyjątkową w skali kraju. 

W najbliższych dniach odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej Pływalni Wodnik, 

poświęcone tej kwestii. 
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ODPADY KOMUNALNE 

Zakończony rok pozwala na porównanie ilości odpadów „rok do roku”. Sytuacja wygląda 

następująco. 

 

Powyższy wykres przedstawia ilość odpadów tzw. „zmieszanych”, czyli po prostu to, co 

wywożone jest w czarnych kubłach, z podziałem na miesiące. Łączną ilość śmieci 

niesegregowanych, w latach 2018-2020 przedstawia kolejny wykres. 
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Istotny udział w łącznej masie odpadów stanowią bioodpady. Masę wytworzonych 

odpadów, z podziałem na miesiące, w latach 2018-2020 przedstawia kolejny wykres. W 

roku 2019 i 2020 widać powtarzający się cykl ilości odpadów. Można też zauważyć wpływ 

suszy z roku 2019 na ilość bioodpadów, co w głównej mierze dotyczy trawy. Do urzędu nie 

docierają również skargi, że wprowadzenie odbioru przy pomocy kubłów spowodowało 

utrudnienia. Zmniejszyła się znacząco liczba skarg na zabrudzenia ulic przez odcieki w dniach 

zbiórki bioodpadów.  

 

Łączna masa bioodpadów, w latach 2018-2020 przedstawiona została na kolejnym 

wykresie. 
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Analizując ilość odpadów można zauważyć znaczące wzrosty masy odpadów w 

poszczególnych grupach. Nie dotyczy to jednak wszystkich kategorii. Poniżej wykres 

przedstawia ilość odpadów rozbiórkowych i budowlanych. 

 

Łączna ilość tej kategorii odpadów w latach 2018-2020 przedstawia się następująco. Ilość 

ta w ostatnich latach oscyluje w granicach 380 – 400 ton i jest stabilna. 
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Łączna masa odpadów, wytwarzana w naszej gminie, w latach 2018-2020 przedstawiona 

jest na kolejnym wykresie. Ostatecznie łączna masa śmieci jest nieznacznie niższa, niż 

szacowano w poprzednich miesiącach. W sprawozdaniu na sesję z dnia 25 listopada łączna 

masa była określona szacunkowo na 7031 ton. Rok ostatecznie zakończył się na liczbie 7002 

tony. 

 

Wzrost łącznej masy odpadów rok do roku przedstawia się następująco. W 2019 roku, w 

porównaniu do roku 2018 masa wzrosła o 27%. Natomiast w roku 2020, w porównaniu do 

roku 2019, masa wzrosła o 20%. Jeżeli przyjąć za rok 2018 jako bazowy (100%), to w 

roku 2020 masa odpadów wzrosła o 53%. 

Obecny system finansowania odpadów powiązany jest z masą wywożonych odpadów z 

gminy. Można więc również obliczyć średnią cenę wywozu odpadów, bez podziału na 

frakcje. Cena ta kształtuje się na poziomie 726,42 zł. Stosując ten model obliczania cena 

jednostkowa za tonę w pobliskich gminach przedstawia się następująco: Gliwice 695,37 zł, 

Rudziniec 720,60 zł, Sośnicowice 752,50 zł, Ornontowice 761,60 zł, Mikołów 771,57 zł. 

Knurów 795,00 zł, Pyskowice 815,39 zł. W czasie sporządzania tego zestawienia w 

niektórych gminach trwały postępowania przetargowe, mogące wpłynąć na średnią cenę za 

tonę.  
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PLANOWENA POSTĘPOWANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2021 

Rok 2021 bez wątpienia będzie rokiem trudnym. Ciągle trwa epidemia, a związana z tym 

sytuacja ekonomiczna w kraju ciągle jest niepewna, co ma przełożenie na dochody 

budżetowe. Poprzednie lata były również okresem intensywnej pracy związanej z dalszymi 

inwestycjami i remontami w naszej gminie. W związku z tym gmina, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, planuje przeprowadzić wiele postępowań przetargowych i 

innych zamówień publicznych. Przedmioty zamówienia to m.in.: remont cząstkowy nawierzchni 

dróg gminnych w gminie Gierałtowice, przebudowa zjazdu z DK 44 na ul. Skotnicką w 

Paniówkach, modernizacja systemu ogrzewania oraz termomodernizacja budynku GBP w 

Gierałtowicach, przebudowa budynku przy ul. Bocznej w Chudowie na mieszkania chronione 

i socjalne, rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie, budowa placu zabaw 

w Chudowie, budowa placu zabaw w Przyszowicach, zagospodarowanie terenu Parku 

Joanny w Paniówkach, zagospodarowanie terenu placu targowego na miejsce rekreacyjne 

dla mieszkańców, zagospodarowanie terenu przy boisku LKS i OSP Przyszowice, remont 

budynku B urzędu Gminy Gierałtowice, termomodernizacja ZSP w Przyszowicach. W ramach 

zamawianych usług przetargiem zostaną objęte m.in. nadzory inwestycyjne, dystrybucja 

energii. 

Wśród tych zadań są działania realizowane za środki własne, oraz ze środków pozyskanych 

z zewnątrz, czy to w postaci funduszy europejskich, funduszy w ramach udziału w 

Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Są również zadania finansowane w ramach 

usuwania szkód górniczych. Znajdują się tam również zadania realizowane w ramach 

funduszu sołeckiego. Jak wiadomo, fundusz sołecki jest uchwalany na zebraniach sołeckich, 

jednak jego faktyczna realizacji obciąża urząd. Dla części tych zadań, przed etapem 

wykonawczym, muszą zostać przeprowadzone postępowania związane z wyborem 

projektanta i zaprojektowaniem. Dotyczy to m.in. zadań z funduszu sołeckiego. Projektowanie 

ich przez gminę pozwoli na stworzenie jednego projektu, który może być później realizowany 

etapowo. Pozwoli to zmniejszyć koszty związane z projektowaniem, ponieważ projekt będzie 

mógł być realizowany przez kolejne lata, w ramach rocznego funduszu sołeckiego.  
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STATYSTYKA 

Początek roku to zawsze czas podsumowań. Poniżej dane dotyczące demografii w naszej 

gminie. 

Stan ludności na 31 grudnia 2020 przedstawia grafika. 

 

 

Liczba mieszkańców zwiększyła się, dokładne liczby będą poniżej. Na koniec 2005 roku 

liczba mieszkańców zameldowanych wynosiła 10585 osób. Średnio daje to prawie +90 

przyrostu rzeczywistego rocznie. Oczywiście, różnie wyglądała sytuacja w poszczególnych 

latach. Były nawet lata, w których liczba osób zameldowanych zmniejszyła się.  
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Liczbę zgonów w gminie, z podziałem na sołectwa, przestawia kolejna grafika. 

 

 

Liczba urodzin przedstawiona jest na kolejnej grafice. Przyrost naturalny kształtuje się 

ujemnie, na poziomie -21.  
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Urodziny z podziałem na poszczególne sołectwa kształtują się następująco. 

 

Liczba urodzin od kilku lat kształtuje się na zbliżonym poziomie. Mieści się w granicach od 

115 w roku 2015 do 143 w roku 2012. Statystycznie w ostatnich 10 lata jest 128,5 narodzin 

w gminie. W roku 2019 były 122 urodziny. Jako ciekawostkę można podać, że liczba 122 

pojawia się bardzo często. Dokładnie tyle narodzin było w roku 2010, 2017 i 2019. W tym 

roku „prawie” udało się trafić w tą liczbę.  
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Kolejne grafiki przedstawiają liczbę osób zameldowanych w poszczególnych sołectwach, w 

dłuższej perspektywie czasowej. 
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Przyrost rzeczywisty w gminie jest dodatni i kształtuje się na poziomie +30. 
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ZAKOŃCZENIE 

Okres pomiędzy sesjami był chyba esencją całego roku 2020. Święta Bożego Narodzenia i 

Nowy Rok świętowane były w sposób odmienny, niż zwykle. Chociaż pewnie każdy 

przykładał starań, by było jak najbardziej normalnie. Tak samo wyglądał i ten czas 

pomiędzy sesjami, jak i cały ubiegły rok. Pomimo wyjątkowej i trudnej sytuacji próbowaliśmy 

żyć „normalnie”. W rok 2021 wchodzimy w ostrych rygorach sanitarnych, ale niewątpliwe z 

nadzieją, że będzie to czas wychodzenia z tej trudnej sytuacji, w jakiej znalazł się cały świat. 

Trzeba jednak uczciwie sobie powiedzieć, że takie wyjście może być trudne. Kryzys stał się 

również okazją do tego, przyśpieszyć poszukiwanie rozwiązań korzystnych dla naszej gminy. 

O kolejnych wynikach tych poszukiwań będę Państwa informował. Również bogatsi o 

doświadczenia roku 2020 musimy popatrzeć w przyszłość i podjąć próbę zaplanowania 

działań w dłuższej perspektywie czasowej. Ustalenie takiej długofalowej, szeroko 

akceptowanej strategii, powinno stać się podstawowym drogowskazem rozwoju gminy w 

kolejnych latach. 

 

Wójt Gminy 

Leszek Żogała 

Gierałtowice 17.01.2021 
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