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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 24 lutego 2021 (tj. od XXXI sesji Rady 

Gminy Gierałtowice) do dnia 28 marca 2021. 

 

WSTĘP 

Sprawozdanie obejmuje okres pomiędzy sesjami. W tym czasie mocno dało się odczuć wpływ 

epidemii na funkcjonowanie gminy i urzędu. Co kilka dni prowadzi to do zakłóceń w 

funkcjonowaniu urzędu gminy. Trzeba mieć nadzieję, że ta fala szybko przetoczy się i 

sytuacja ustabilizuje się. Pomimo tych utrudnień udało się zakończyć kilka ważnych zadań. 

Nie są to może działania widowiskowe, jak np. przebieg inwestycji, jednak szalenie ważne. 

Uruchomiony został nabór na dofinansowanie na wymianę pieców. Zakończone zostały prace 

związane z projektami planów zagospodarowania przestrzennego. Ruszają działania 

związane ze zmniejszeniem liczby bioodpadów w gminie. Rozpoczęto również prace 

związane z pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich w kolejnych latach. 
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SYTUACJA ZWIĄZAN Z EPIDEMIĄ 

Kolejna fala zakażeń przetacza się również przez naszą gminę. Wpływa to również na 

bieżące funkcjonowanie urzędu. 

 

Co jakiś czas czy to poszczególni pracownicy, czy nawet całe referaty obejmowane są 

kwarantanną lub przechodzą w tryb pracy zdalnej. Powoduje to oczywiście pewne 

niedogodności organizacyjne. Jestem jednak przekonany, że nie będzie to miało większych 

skutków w dłuższej perspektywie czasowej, a ewentualne zaległości uda się szybko nadrobić. 

Trwający już ponad rok stan epidemii wpłynął w istotny sposób na charakter obsługi 

mieszkańców przez Urząd Gminy. Można stwierdzić, że również mieszkańcy nauczyli się 

funkcjonować z ograniczonym kontaktem. Odsetek spraw załatwianych elektronicznie i 

telefonicznie gwałtownie wzrósł w tym okresie. Zmienił się też sposób regulowania płatności 

na rzecz gminy z gotówkowych na przelewy bankowe.  

Ogłoszenie kolejnych ograniczeń spowodowało zamknięcie basenu. Kilka tygodniu 

funkcjonowania nastrajało bardzo optymistycznie. Bardzo duża frekwencja i wzrost 
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wpływów finansowych dawał nadzieję na ustabilizowanie sytuacji. Z bieżących działań warto 

podkreślić modernizację szatni dla niemowlaków, która została wyposażona w nowe 

przewijaki. Trwa również, realizowana siłami własnymi pracowników spółki, modernizacja 

oświetlenia w części administracyjnej, siłowni, szatni i korytarzy. Montowane są nowoczesne 

lampy, które dają więcej światła, przy poborze mocy na poziome 1/3 poprzednich opraw. 

Ponadto został stworzony audyt energetyczny budynku, który również wskazuje kierunki 

kompleksowej modernizacji energetycznej. Dokument ten i ewentualne dalsze plany 

funkcjonowania basenu będą zaprezentowany w najbliższym czasie Radzie Gminy. 
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ODPADY KOMUNALNE 

W lutym nastąpił spadek łącznej masy wywożonych z naszej gminy odpadów komunalnych. 

Podobna sytuacja miała miejsce w ubiegłym roku.  

 

W sposób oczywisty przekłada się to na cenę wywożonych odpadów, która za miesiąc luty 

spadła brutto poniżej 300 tyś. złotych. Nie rozpoczął się jednak okres wegetacji roślinnej, co 

wpłynie na ilość bioodpadów w systemie. W ubiegłym roku średnia ilość bioodpadów 

kształtowała się na poziomie ponad 150 ton miesięcznie. W szczytowych momentach masa 

przekraczała 300 ton miesięcznie.  
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Rozkład jest jednak bardzo nierównomierny, ponieważ ponad 80% odpadów zielonych 

przypada na miesiące kwiecień – październik.  

 

W miesiącu kwietniu rozpocznie się akcja promująca kompostowanie bioodpadów na terenie 

naszej gminy. Do mieszkańców trafi 100 kompostowników dużej pojemności. Warunkiem jest 

rozpoczęcie kompostowania bioodpadów na terenie własnej nieruchomości. Po upływie 24 

miesięcy użyczenia kompostownik przejdzie na własność mieszkańca. Jeżeli program będzie 

przynosił rezultaty, będą ogłaszane kolejne edycje tego programu.  

Obecnie kompostuje bioodpady ponad 210 nieruchomości, co daje ok 6% wszystkich 

nieruchomości objętych system wywozu odpadów komunalnych. Zwiększenie tej liczby o 100 

sztuk pozwoli osiągnąć poziom ok 10% nieruchomości. Będzie to zauważalne w ilości 

odpadów. Na ukończeniu jest analiza finansowa zwiększenia ulgi na kompostowanie. 

Program gminnych kompostowników oraz docelowo zwiększenie ulgi dla kompostujących 

bioodpady powinno dać bardzo wyraźny efekt. Podjęte też zostaną działania związane z 

włączeniem do systemu tych mieszkańców, którzy nie zgłosili deklaracji śmieciowej, lub 

pojawiły się wątpliwości, co do ilości zgłoszonych osób. Obecnie gmina nie planuje zmiany 

systemu naliczania opłat. Warto zaznaczyć, że gmina może skorzystać z następujących 

rozwiązań:  

 od liczby mieszkańców faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość, 

 od powierzchni nieruchomości, 

 od ilości zużytej wody, 
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 za gospodarstwo domowe (stawka ryczałtowa). 

Każda z wyżej wymienionych metod ma swoje wady i zalety. Trzeba jednak podkreślić, że 

głównym mankamentem wszystkich tych sposobów jest fakt, że jest to faktycznie opłata 

ryczałtowa. Sprawiedliwym rozwiązaniem jest opłata wprost powiązana z masą 

odbieranych sprzed posesji odpadów. Jednak wprowadzenie tej metody wiąże się z 

koniecznością indywidualizacji kubłów dla każdej nieruchomości, np. kodami kreskowymi oraz 

zainstalowaniem na śmieciarkach urządzeń do ważenia kubłów. Nakład inwestycyjny 

związany z wprowadzeniem tego systemu i jego funkcjonowaniem niewątpliwe musiał by 

zostać wprowadzony do kosztów systemu i podniósł koszty jego funkcjonowania.  

W najbliższym czasie przeprowadzona zostanie w gminie zbiórka odpadów 

wielkogabarytowych. Sprzed posesji zostaną zabrane śmieci, których nie można oddawać w 

normalnym trybie, tj. wystawić przed posesję. Przyglądając się danym z poprzednich lat 

można zauważyć, że około połowy masy odpadów wielkogabarytowych przypada właśnie 

na miesiąc, gdy jest przeprowadzana zbiórka. Koszt zbiórki jest oczywiście niebagatelny, 

ale wydaje się całkowicie uzasadniony. Koszty miesięczne zbiórki odpadów 

wielkogabarytowych (można przewozić je na PSZOK) to od ok 20 do 30 tyś złotych. Kwota 

za akcję wywozu sprzed posesji będzie uzależniona od zebranej ilości odpadów, ale może 

być i kilkunastokrotnie wyższa.  
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PONE 

Od 1 marca ruszył nabór na dofinansowanie źródeł wymiany ciepła w naszej gminie. Ilość 

wniosków złożonych do dnia 26 marca, przekroczyła 300 sztuk. 

 

Program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Wpływ ma na to pewnie również fakt, 

że uchwała antysmogowa Sejmiku Śląskiego stanowi, że w tym roku wszystkie tzw. 

„kopciuchy” mają zostać wymienione na ekologiczne źródła ciepła. Odbyła się rónież 

intensywna akcja promocyjna, w którą włączył się Gierałtowicki Alarm Smogowy. Wraz z 

deklaracjami podatkowymi dostarczone zostały również do mieszkańców ulotki, pomujące 

wymianę pieców na ekologiczne, jak i innych istotnych dla funkcjonowania naszej lokalnej 

społeczności kwestii. Podstawową zaletą dotacji gminnych, poza wysoką kwotą 

dofinansowania, jest pełna możliwość łączenia z innymi programami związanymi z poprawą 

jakości powietrza. Wszystkie osoby, które złożą wniosek i podpiszą umowę otrzymają 

dofinansowanie, a o kolejności realizacji wniosków i wypłaty środków będzie decydowało 

losowanie. 
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Na terenie gminy miała również miejsce ogólnopolska akcja organizacji społecznych, 

wspierających walkę z zanieczyszczonym powietrzem. Dziękuję wszystkim zaangażowanym 

w tą akcję, która wspiera walkę o czyste powietrze. 

 

Mam nadzieję, wymiana tak dużej ilości pieców będzie odczuwalna już w kolejnym  sezonie 

grzewczym. Od początku tej kadencji doszło do skokowego więc przyśpieszenia w wymianie 

pieców. Przy założeniu, że uda się zrealizować te ponad 300 wniosków w tej edycji 

programu, łącznie od początku kadencji wymienione zostanie ponad 600 pieców.  
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FUNDUSZ NA RZECZ SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI I NOWA PERSPEKTYWA 

FINANSOWA UE 

Początek roku to czas intensywnych prac związanych z kolejną perspektywą środków 

europejskich. Pomimo faktu, że ostateczne dokumenty nie zostały jeszcze przyjęte, gmina 

przygotowuje się do przyszłego pozyskiwania środków finansowych.  

Celem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji będzie wspieranie obszarów 

dotkniętych skutkami transformacji energetycznej. Więcej informacji w załącznikach do 

sprawozdania.  

Premiowana w ramach nowej perspektywy finansowej ma być współpraca JST. Dlatego 

wszystkie nasze działania trzeba wpisać nie tylko w założenia programów europejskich, ale 

również uzgodnić z innymi gminami powiatu gliwickiego czy szerzej podregionu gliwickiego. 

Główne kierunki prac koncentrują się wokół stworzenia programu wsparcia wymiany źródeł 

ciepła dla mieszkańców. Na terenie naszej gminy było by to powiązanie montowania pomp 

ciepła i instalacji fotowoltanicznych. Ponadto możliwe będzie pozyskiwanie środków na 

kompleksową termomodernizację i montowanie OZE na budynkach użyteczności publicznej.  

Innym kierunkiem działań jest rozbudowa ścieżek rowerowych, w ramach koncepcji Bulwarów 

Kłodnicy. Zamysł zakłada połączenie gminy z sąsiednimi miastami i gminami. Tutaj 

dodatkowo należy uwzględnić działania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Odbyły się 

już spotkania robocze z miastami Zabrze i Gliwice. Można zakładać, że jest wola i 

zainteresowanie innych stron do współdziałania w ramach tego projektu.  

W ramach podregionu gliwickiego planowane jest również przedsięwzięcie pod koncepcyjną 

nazwą „Kompleksowe gospodarowanie wodą w podregionie gliwickim”. Na terenie gminy 

wiązało by się to z przeprowadzeniem prac związanych z budową, lub adaptacją, 

zbiorników wodnych na cele przeciwpowodziowe, retencyjne i rekreacyjne. 

Formułując zamierzenia związane z pozyskiwaniem środków z Unii Europejskiej należy 

pamiętać, że nie jest to „koncert życzeń”. Wszystkie projekty muszą wpisywać się w cele 

wyznaczone przez UE, oraz być zgodne z działaniami na poziomie krajowym. Tu w 

szczególności dotyczy to projektowanego Krajowego Planu Odbudowy.  
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Gmina jest również zaangażowana w prace związane z Funduszem na rzecz Sprawiedliwej 

Transformacji poprzez Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce. Stowarzyszenie bierze 

aktywy udział w pracach związanych z wdrażaniem funduszu. Jest również miejscem, gdzie 

można identyfikować problemy wspólne dla wszystkich gmin górniczych. Dzięki takiemu 

podejściu głos gmin górniczych powinien być lepiej słyszalny.  
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MIEJSOCWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – PRZYGOTOWANIE DO 

WYŁOŻENIA 

Po objęciu stanowiska skierowałem niezwłocznie projekty miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego do Rady Gminy. Następnie odbyło się wyłożenie i 

publiczna dyskusja. W toku procedury wpłynęło bardzo dużo wniosków i uwag do planu. 

Konieczne było wprowadzenie licznych zmian. Poprawianie projektów zawsze jest procesem 

czasochłonnym. Czas epidemii również nie sprzyjał szybkości prac.  

Ostatecznie przygotowane zostały poprawione projekty uchwał. W pierwszej kolejności 

przygotowane zostały do wyłożenia projekty miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego dla sołectw Przyszowice i Chudów. Dwa kolejne sołectwa zostaną również 

wkrótce wyłożone. 

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi: 

„Art. 4. 1. Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie 

sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego.” 

Z przytoczonej wyżej regulacji prawnej jasno wynika, jak ważnym aktem prawa miejscowego 

jest miejscowy plan zagospodarowani przestrzennego. Sposoby zagospodarowania i 

warunki zabudowy terenu wprost przekładają się na rozwój gminy. Przestrzeń gminy 

powinna być uporządkowana. Jednocześnie jednak nie może ten wymiar porządkujący 

doprowadzić do zablokowania rozwoju. Przez rozwój bowiem należy rozumieć nie tylko 

kolejne inwestycje gospodarcze, ale również rozbudowę mieszkaniową jak i realizację usług 

publicznych. Wreszcie na zakończenie trzeba pamiętać, że plan nie jest tworzony na zawsze. 

Jest to dokument, który w zasadzie ciągle powinien być analizowany pod kątem jego 

przydatności dla gminy. 
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Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Przyszowice 

(Etap I) oraz dla sołectwa Chudów będzie udostępniony do publicznego wglądu  w dniach 

od 6 kwietnia do 7 maja 2021 roku. Ze względu na trwający stan epidemii preferuje się, 

aby z projektem zapoznać się w pierwszej kolejności za pośrednictwem strony internetowej 

Urzędu Gminy oraz poprzez kontakt elektroniczny i telefoniczny z pracownikami Referatu 

Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami. 
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Bezpośredni wgląd do ww. dokumentu jest możliwy wyłącznie po wcześniejszym 

telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikami Referatu. Konieczne jest zaopatrzenie się w 

maseczki ochronne.  

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego 

odbędzie się w dniu  20 kwietnia godz. 16.00 dla sołectwa Chudów i 27 kwietnia 2021 r. 

o godz. 16.00 dla sołectwa Przyszowice w formie online. 

Uwagi do tego dokumentu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Gierałtowice 

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem 

nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 maja 2021. 

  

http://www.gieraltowice.pl/
mailto:wojtgminy@gieraltowice.pl


Leszek Żogała – Wójt Gminy Gierałtowice 

 

  

www.gieraltowice.pl   wojtgminy@gieraltowice.pl   Strona 14 z 15 

    

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 

Gmina przygotowała się do zadań związanych z przeprowadzeniem narodowego spisu 

powszechnego. Spisać będzie się można poprzez internet. Osoby, które tego nie zrobią, 

będą odwiedzone przez rachmistrza spisowego. W okresie epidemii warto wziąć udział w 

spisie elektronicznie. Wpłynie to na pewno na większe bezpieczeństwo i usprawni samą 

procedurę.  

Głośna jest dyskusja związana z brakiem wyboru narodowości śląskiej w formularzu 

spisowym. Odpowiadając na liczne pytania, czy jest możliwość wpisania takiej narodowości 

do spisu informuję, że można to uczynić. Wystarczy wybrać narodowość „inna” i następnie 

wpisać „śląska”. Gmina oczywiście nie będzie sugerować, co powinno być wpisane w 

formularzu spisowym, jednak uważam, że skoro pojawiają się pytania, to należy 

poinformować mieszkańców, jak mogą wypełnić formularz zgodnie ze swoimi przekonaniami.  
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KONKURSY NA DYREKTORÓW ZSP W PRZYSZOWICACH I PANIÓWKACH 

Zakończyła się procedura konkursowa naboru dyrektorów Zespołów Szkolno-Przedszkolnych 

w Przyszowicach i w Paniówkach. 

W Paniówkach konkurs wygrała dotychczasowa pani Dyrektor Małgorzata Wiśniewska. W 

Przyszowicach konkurs zakończył się wyłonieniem nowego dyrektora, pani Barbara 

Jałowiceka-Cempura. Dyrektorzy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiska 

obejmą w dniu 1 września.  

 

ZAKOŃCZENIE 

Jestem przekonany, że wszystkie działania, które obecnie wykonujemy, przyniosą skutek w 

przyszłości. Gmina powinna być dobrze przygotowana do pozyskiwania środków z kolejnej 

perspektywy finansowej Unii Europejskiej. W kolejnych miesiącach będzie finalizowana 

praca na projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Być może już 

jesienią będzie możliwe przedłożenie projektów do Rady Gminy. Przed nami rozpoczęcie 

kolejnych zadań inwestycyjnych i jak finalizacja tych już prowadzonych. Myślę, że epidemia 

nie utrudni i nie opóźni tych działań.  

Za kilka dni Święta Wielkanocne. Proszę przyjąć szczere życzenia zdrowia i spokoju. 

 

Wójt Gminy 

Leszek Żogała 

Gierałtowice 29.03.2021 

http://www.gieraltowice.pl/
mailto:wojtgminy@gieraltowice.pl

