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Protokół Nr VI/ 15 

z sesji Rady Gminy Gierałtowice 

która odbyła się dnia 3 marca 2015 r. 

 

Tryb zwołania: Art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 

594 z późniejszymi zmianami) 

Zwołujący: Przewodniczący Rady Gminy Gierałtowice Józef Buchczyk. 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Rady Gminy Gierałtowice Józef Buchczyk. 

Uczestniczyli: 13 radnych: Mirosława Bałuszyńska, Józef Buchczyk, Janina Cicha-Rożek, Piotr Dra-

żyk, Daniel Gajda, Paweł Hirsz, Tatiana Kowalska, Maria Mąka, Piotr Promny, Erwin Smolnik, Zyg-

munt Strzoda, Paweł Szary, Artur Tomiczek – lista obecności w załączniku nr 1 do protokołu. 

Wójt Gminy Joachim Bargiel, z-ca Wójta Gminy Janusz Korus, skarbnik Gminy Michał Kafanke, radca 

prawny Józef Maślanka oraz sołtysi, kierownicy referatów Urzędu Gminy i przedstawiciele jednostek – 

według z listy obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu 

Miejsce: aula ZSP w Gierałtowicach przy ul Powstańców Śl. 41. 

Czas trwania: 16
00

-18
55 

Obserwatorzy: obecni 

Porządek sesji: 

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.  

2.  Przedstawienie porządku obrad.  

3.  Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 29.01.2015  

4.  Zgłaszanie interpelacji.  

5.  Sprawozdanie z działalności komisji w okresie międzysesyjnym.   

6.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:  

 6.1  w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gierałtowice w 2015 r 

(Druk 1A/2015) 

VI/37/15 

 6.2  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 (Druk 

10A/2015) 

VI/38/15 

 6.3  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Knurów 

na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin 

(Druk 11/2015) 

VI/39/15 

 6.4  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny  na lata 

2015-2017 (Druk 12/2015) 

VI/40/15 
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 6.5 w sprawie wezwania Pana Benedykta Kisiela do zaniechania naruszenia 

prawa przez Radę Gminy Gierałtowice (Druk 15 /2015) 

VI/41/15 

 6.6 w sprawie uchylenia uchwały nr XLIII/328/14  Rady Gminy Gierałtowice w 

sprawie zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego 

Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach (Druk 16/2015) 

VI/42/15 

 6.7 w sprawie zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego 

Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach (Druk 17/2015) 

VI/43/15 

7.  Sprawy sołectw, informacje sołtysów.  

8.  Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.  

9.  Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.   

10.  Wolne głosy.  

11.  Zamknięcie sesji.  

 

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

Przewodniczący RG Józef Buchczyk otworzył VI sesję Rady Gminy Gierałtowice. Przywitał wszystkich 

zebranych na sali. Stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co stanowi wymagane kwo-

rum przy którym Rada może podejmować prawomocne uchwały.  

Ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych. 

 

Ad. 2 Przedstawienie porządku obrad. 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach Agnieszka Kałuża zgłosiła wniosek o wyco-

fanie z porządku sesji projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłat-

ności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom bezdomnym Druk 13/2015 – 

pkt 6.5 porządku obrad – ponieważ zawiera wadę prawną, nie został poddany konsultacjom społecz-

nym. Wniosek został przyjęty. 

Porządek obrad, w brzmieniu jak na wstępie, Rada przyjęła jednogłośnie w głosowaniu 13 „za”, 0 

„przeciw”, 0 „wstrzymujących się”. 

 

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29.01.2015 r. 

Do protokołu z sesji w dniu 29 stycznia zgłoszono następujące poprawki: 

Radny Paweł Szary: W pkt 6.7 mylnie wpisano tytuł podjętej uchwały nr V/35/15, zamiast „w sprawie 

wynagrodzenia Wójta Gminy Gierałtowice” powinno być „w sprawie zarządzenia poboru podatku od 

nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa” 

Radny Paweł Hirsz: W wykazie załączników nie ujęto załącznika nr 3, o którym mowa w pkt. 4 – zło-

żona na piśmie interpelacja w sprawie stworzenia funduszu dotującego remonty budynków wpisanych 

do Gminnej Ewidencji Zabytków. Treść tej interpelacji zapisać w protokole.  
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W.w. poprawki zostały uwzględnione. Protokół, z uwzględnieniem poprawek, Rada przyjęła jednogło-

śnie w głosowaniu 14 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”. 

 

Ad. 4 Zgłaszanie interpelacji i wniosków radnych. 

Radny Daniel Gajda: 

Na ulicy Topolowej w Chudowie prywatni inwestorzy zasypali rów odwadniający do dnia 20 stycznia 

2015r. właściciele mieli udrożnić ten rów, jednakże do dnia dzisiejszego nie zostało to wykonane. 

Wniosek: Kto powinien dopilnować aby inwestor udrożnił rów. 

 

Interpelacja dotyczy oczyszczalni ścieków za budynkiem klubu sportowego LKS „Gwiazda” Chudów. 

Oczyszczalnia jest niedrożna i tworzy się zalewisko. Zapytanie: Kto odpowiada za udrożnienie tej 

oczyszczalni? 

 

Radny Paweł Szary:  

Wniosek: Zwracam się do Pana Przewodniczącego Rady Gminy Gierałtowice z wnioskiem o ustalenie 

miesięcznego harmonogramu odczytów wodomierzy dla poszczególnych sołectw Gminy Gierałtowice. 

Uzasadnienie: Wniosek mój uzasadniam faktem że brak takiego harmonogramu uniemożliwia miesz-

kańcom udostępnienie pracownikom PGK wodomierzy w celu dokonania odczytu i wystawienia faktu-

ry. Obecna sytuacja doprowadziła do tego, że mieszkańcy dostają prognozowy faktur w różnych ter-

minach za okres 2÷3 miesięcy, co powoduje znaczne obciążenie budżetów domowych. Ustalenie 

miesięcznego harmonogramu pozwoli mieszkańcom na systematyczne planowanie i uregulowanie 

należności za dostarczenie wody i odprowadzane ścieki.  

 

Wniosek: Zwracam się do Pana Przewodniczącego Rady Gminy Gierałtowice z wnioskiem o dostar-

czanie stosownych materiałów dotyczących posiedzeń komisji w formie pisemnej (droga elektro-

niczną) w terminie 14 dni przed posiedzeniem komisji. 

Uzasadnienie: Wniosek mój uzasadniam faktem że radni biorący udział w posiedzeniach komisji do-

stając materiały przed samą komisją lub niedostając ich wcale, nie są w stanie zapoznać się z tematy-

ką posiedzeń i jednoczę snie podejmować odpowiednich decyzji lub stawiać pytań i wniosków.  

 

Interpelacja: Zwracam się do Pana Wójta Gminy Gierałtowice z prośbą o dopilnowanie odtworzenia 

(jezdni, krawężników, poboczy) ulicy Dębowej w sołectwie Paniówki do stanu z przed remonty kanal i-

zacji deszczowej. Jednocześnie firma realizująca powinna naprawić wszystkie szkody powstałe w 

trakcie realizacji prac (uszkodzone ogrodzenia, uszkodzone ulice Strażacka i Brzeg). 

 

Interpelacja: Zwracam się do Pana Wójta Gminy Gierałtowice z prośbą o przedstawienie harmono-

gramu uchwalania Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gierałtowice.  
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Interpelacja: Zwracam się do Pana Wójta Gminy Gierałtowice z prośbą o przedstawienie możliwości 

wykonania utwardzonej nawierzchni ulicy Powstańców Śląskich w sołectwie Paniówki, na odcinku od 

osiedla Leśne w stronę lasu. Jednocześnie informuję, że obecny stan nawierzchni na tym odcinku 

ulicy uniemożliwia właścicielom dojazd do swoich posesji.  

 

W/w interpelacje i wnioski, złożone na piśmie, stanowią załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Ad. 5 Sprawozdanie z działalności komisji w okresie międzysesyjnym. 

Przewodniczący Komisji Górnictwa Artur Tomiczek: 

W okresie międzysesyjnym Komisja Górnictwa odbyła dwa posiedzenia w dniach 30 stycznia i 19 

lutego, wspólnie z Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego. 

Tematem wiodącym było opiniowanie dodatku nr 53 do planu ruchu kopalni „Sośnica-Makoszowy” na 

lata 2013-2015. W dodatku ujęte były następujące zmiany: projektowanie robót przygotowawczych w 

pokładzie 405/2, projektowanie eksploatacji ściany I 63 w pokładzie 405/2, zmiana terminu eksploata-

cji ściany I 61 w pokładzie 405/2, nowe decyzje na wytwarzanie odpadów powstających w wyniku 

prowadzonej działalności i nowe decyzje pozwalające na przetwarzanie odpadów.  

Po szerokiej dyskusji Komisja zaopiniowała negatywnie omawiany dodatek, ze względu na przekro-

czone wielkości osiadań, zapisanych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Gierałtowice, wnioskowano o uzupełnienie materiałów. Kopalnia wycofała pismo z dnia 21.01.2015r., 

potem przedstawiła informacje o jakie wnioskowano i w dniu 10.02.2015 r. złożyła wniosek ponownie. 

Dokument ten został szczegółowo przeanalizowany, na jego temat wypowiedziała się m.in. Rada So-

łecka w Paniówkach.  

Komisja Górnictwa, na posiedzeniu w dniu 19 lutego przenalizowała skorygowany wniosek kopalni, a 

także projekty Postanowienia w sprawie zaopiniowania dodatku nr 53 do planu ruchu na lata 2013-

2015 Kompanii Węglowej S.A Oddział KWK  „Sośnica–Makoszowy” i Porozumienia koordynacyjnego, 

jakie zostanie zawarte pomiędzy Gmina Gierałtowice a Kompanią Węglową S.A Oddział KWK „Sośni-

ca–Makoszowy”. Komisja nie wydała jednoznacznej opinii w sprawie. Wynik głosowania był następu-

jący: 5 głosów „za”, 5 głosów „przeciwnych” 3 głosy „wstrzymujące się”. 1 radny (obecny na sali) nie 

brał udziału w głosowaniu. 

W sprawach bieżących Przewodniczący Komisji poinformował, że na początku miesiąca marca zamie-

rza zwołać wyjazdowe posiedzenie Komisji Górnictwa, poświęcone wizji w terenie sołectwa Paniówki.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Samorządu, Przestrzegania Prawa i Utrzymania Porządku Maria Mąka. 

W okresie międzysesyjnym Komisja odbyła dwa posiedzenia w dniach 17 i 25 lutego. 

Tematem posiedzenia w dniu 17 lutego 2015r. była analiza realizacji wniosków i postulatów z zebrań 

wiejskich. Na pytania zadanie z zebraniu w sołectwie Gierałtowice odpowiedział wyczerpująco Wójt 

Gminy Joachim Bargiel. W sołectwie Przyszowice większość pytań dotyczyła Przedsiębiorstwa Go-

spodarki Komunalnej, do części zapytań ustosunkował się obecny na posiedzeniu Prezes PGK. Poin-

formował, że w trwającym właśnie okresie usuwania wad i usterek Przedsiębiorstwo ponawia inter-

wencje u wykonawców do usuwania między innymi odpadów wokół posesji na ul. Polnej, ul. Powstań-
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ców Śl., ul. Brzeg. Sformułowano wniosek, żeby na każde zebraniu wiejskim obecny był przedstawi-

ciel PGK.  

W sołectwie Paniówki nie zgłoszono żadnych zapytań ani problemów. 

W sołectwie Chudów najwięcej pytań dotyczyło uchylenia obowiązującego m.p.z.p. gminy. Kierownik 

Referatu Planowania Przestrzennego poinformowała, że Urzędowi Gminy Gierałtowice nie jest znana 

data rozprawy.  

W sprawach bieżących Przewodniczący Komisji poinformował zebranych, że posiedzenie komisji, na 

które zostaną zaproszeni Komendant Policji i Komendant Straży Pożarnej. 

Drugie posiedzenie odbyło się w dniu 25 lutego 2015r. Na posiedzeniu tym Komisja rozpatrzyła i za-

opiniowała pozytywnie następujące projekty uchwał RG: 

 w sprawie wezwania Pana Benedykta Kisiela do zaniechania naruszenia prawa przez Radę Gm i-

ny Gierałtowice (Druk 15/2015), 

 w sprawie uchylenia uchwały nr XLIII/328/14  Rady Gminy Gierałtowice w sprawie zmiany Statutu 

Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach 

(Druk 16/2015), 

 w sprawie zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu 

Przemysłowego w Katowicach (Druk 17/2015), 

oraz omówiła protokół odbioru technicznego robót dot. kanalizacji sanitarnej w Przyszowicach. 

Opis sprawy wezwania Pana Benedykta Kisiela do zaniechania naruszenia prawa przez Radę Gminy 

Gierałtowice: 

Pan Benedykt Kisiel, w piśmie z dnia 19 stycznia 2015 roku, wezwał Radę Gminy Gierałtowice do 

usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę uchwały Nr XXXII/194/05 z dnia 28 kwietnia 2005 roku w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice dla 

obszaru całej gminy. W piśmie domaga się zniesienia statusu terenu budowlanego na działkach przy-

legających do drogi urządzonej na działce 413/84.  

W projekcie uchwały Rady Gminy przewiduje się odrzucić wezwanie. Uzasadnienie:  

Pismem z dnia 19 stycznia 2015 r., skierowanym w tym samym dniu do Przewodniczącego Rady 

Gminy Gierałtowice, za pośrednictwem Wójta Gminy Gierałtowice, Pan Benedykt Kisiel domaga się 

usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę uchwały nr XXXIII/194/05 Rady Gminy Gierałtowice z 

dnia 28 kwietnia 2005 r. w zakresie nadania statusu terenu budowlanego działki bezpośrednio przyle-

gającym do działki gminnej nr 413/84 w sołectwie Chudów. Podstawą prawną żądania czyni wzywają-

cy przepis art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym każdy, czyj interes praw-

ny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w 

sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naru-

szenia - zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego. Na poparcie swojego żądania 

wzywający podnosi, że droga wewnętrzna na działce 413/84 w sołectwie Chudów nie spełnia praw-

nych wymogów stawianych drogom wewnętrznym (ulicom) mającym zapewnić komunikację nieru-

chomości z drogą publiczną. Wzywający wywodzi, że wobec niemożności uznania działki 413/84 za 

drogę wewnętrzną określenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działek przy-

legających do działki nr 413/84 jako działek budowlanych narusza przepis art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 
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21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz. 518, z późn. zm.). Zgodnie 

z powołanym przepisem podział nieruchomości nie jest dopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzie-

lenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej; za dostęp do drogi publicznej uważa się 

również wydzielenie drogi wewnętrznej wraz z ustanowieniem na tej drodze odpowiednich służebności 

dla wydzielonych działek gruntu albo ustanowienie dla tych działek innych służebności drogowych, 

jeżeli nie ma możliwości wydzielenia drogi wewnętrznej z nieruchomości objętej podziałem. Nie usta-

nawia się służebności na drodze wewnętrznej w przypadku sprzedaży wydzielonych działek gruntu 

wraz ze sprzedażą udziału w prawie do działki gruntu stanowiącej drogę wewnętrzną. Przepisu nie 

stosuje się w odniesieniu do projektowanych do wydzielenia działek gruntu stanowiących części nie-

ruchomości, o których mowa w art. 37 ust. 2 pkt 6 tej ustawy tj.  nieruchomości lub ich części, mogą-

cych poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej. 

Wynika z powyższego, że wzywający ocenę poprawności regulacji planistycznej rozpatruje przez pry-

zmat ewentualnej zgodności z prawem nie tyle samego planu miejscowego, ile zgodności z prawem 

ewentualnej dopuszczalności dokonywania podziału działek budowlanych w kontekście – jak twierdzi 

– sprzecznego z prawem wydzielenia działki 413/84. Skarżący twierdzi, że skoro działki o obecnym 

statucie budowlanym nie mogą być dzielone, gdyż nie mają zapewnionego dostępu do drogi publicz-

nej (jego zdaniem działka 413/84 nie spełnia przewidzianych prawem wymogów zapewnienia dojazdu 

do tych działek; nie jest zatem drogą wewnętrzną w rozumieniu przepisu art. 93 ust. 3 ustawy o go-

spodarce nieruchomościami) to sprzecznie z prawem dokonano ustalenia przeznaczenia tych działek 

jako budowlane. Innymi słowy – wzywający zarzuca Radzie Giny Gierałtowice, iż ta nie powinna była 

ustalić dla przedmiotowych działek statusu budowlanego, gdyż nie można ich następnie podzielić z 

uwagi na brak drogi dojazdowej. Stanowisko takie nie ma oparcia w przepisach prawa. Gminie przy-

sługuje tzw. władztwo planistyczne, które dozwala na określanie przeznaczenia nieruchomości. Z 

przepisu art. 15 ust. 2 pkt 8) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz.U. z 2012, poz. 647, z późn. zm.) wynika, że w planie miejscowym określa się obo-

wiązkowo szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejsco-

wym. Zasady i warunki podziału zostały określone w § 15-17 uchwały nr XXXIII/194/05 Rady Gminy 

Gierałtowice z dnia 28 kwietnia 2005 r. Wzywający wyprowadza swoje w wnioski w oparciu o wadliwe 

założenia. Kwestionuje bowiem nie tyle poprawność planu miejscowego i jego ustaleń w zakresie 

działek budowlanych ile poprawność dokonanego w oparciu ten plan wydzielenia działki nr 413/84. 

Kwestionowanie poprawności tego podziału nie może jednakże być przeprowadzone w trybie przepisu 

art. 101 ustawy o samorządzie gminnym, a w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyj-

nego w oparciu o którą wydano decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości w wyniku którego wy-

dzielono działkę 413/84. Zważyć wreszcie trzeba na to, że wzywający nie wykazał swojego interesu 

prawnego w zaskarżeniu uchwały nr XXXIII/194/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 kwietnia 2005 

r. co jest warunkiem skutecznego jej zaskarżenia do sądu administracyjnego. Mając powyższe na 

uwadze, wobec braku przesłanek z art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wezwanie Pana 

Benedykta Kisiela należy odrzucić. 

Po burzliwej dyskusji i wysłuchaniu odpowiedzi, których udzieliła Kierownik Referatu Planowania 

Przestrzennego UG, w głosowaniu: 5 głosów „za”, 3 głosy „przeciwne”, 2 głosy „wstrzymujące się”, 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wezwania Pana Benedykta Kisiela do 

zaniechania naruszenia prawa przez Radę Gminy Gierałtowice (Druk 15/2015). 
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Do projektów uchwał dot. KSK GOP (Druk 16/2015 i Druk 17/2015) Komisja nie wniosła żadnych 

uwag, opinie pozytywną wydała jednogłośnie. 

Na pytanie dotyczące protokołu odbioru technicznego robót dot. kanalizacji sanitarnej 

w Przyszowicach odpowiadali przedstawicie Spółki Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o w Przy-

szowicach Antoni Majka, Wojciech Rolny. 

W sprawach bieżących Radny Pawel Hirsz wnioskował o natychmiastowe podjęcie interwencji w 

sprawie usunięcia odpadów z oczyszczalni przy szkole w Paniówkach. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Mirosława Bałuszyńska:  

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się 28 lutego 2015r. Jednym z tematów była analiza wydatków 

ponoszonych na ogrzewanie budynków będących w zarządzie gminy. Po wysłuchaniu informacji 

przedstawionych przez inspektora Referatu Gospodarki Komunalnej UG Komisja wnioskowała o prze-

prowadzenie audytu energetycznego i ekspertyzy technicznej dla OSP Przyszowice.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia Tatiana Kowalska:  

Komisja miała dwa posiedzenia. Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 10 lutego 2015r.. Po stwier-

dzeniu prawomocności Komisja przyjęła porządek posiedzenia i protokół z poprzedniego posiedzenia. 

Pierwszym tematem była analiza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela.  

Realizując obowiązek wynikający z art. 30a ustawy Karta nauczyciela Wójt Gminy w piśmie znak 

EZ.0004.29.15 z dnia 26.01.2015r. przedłożył sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń na-

uczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach Gminy Gierałtowice, za 2014 

rok. Sprawozdanie zawierało analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na 

wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń. Ze sprawozdania 

wynika, że na żadnym stopniu awansu zawodowego gmina nie dopłaca do średniej, jaką powinien 

nauczyciel uzyskać. Przyjęto założenie, że stażyści, po zakończeniu stażu, zostaną zatrudnieni w 

szkole w której odbywają staż. 

Następnie Komisja zapoznała się z informacją na temat ulg dla niepełnosprawnych w zakresie korzy-

stania z basenu „Wodnik”. Prezes pływalni poinformował, że w budżecie gminy na rok 2015 zaplano-

wano kwotę 20.000 zł na pomoc osobom niepełnosprawnym korzystającym z basenu. W lutym br. 

złożony został wniosek o dotację w trybie pozakonkursowym, na kwotę 10.000 zł. Zadanie to będzie 

realizowane w okresie 3 miesięcy. Każdy uczestnik programu otrzymuje 3 karnety upoważniające do 

korzystania z pływalni przez 10 godzin. Na dzień dzisiejszy na liście osób zakwalifikowanych do tej 

formy pomocy są 42 osoby, są to osoby dorosłe, dzieci oraz ich opiekunowie. Drugi wniosek zostanie 

złożony o środki przyznawane w trybie konkursowym. Lista osób objętych dofinansowaniem nie jest 

zamknięta, będą przyjmowane nowe wnioski. 

W dalszej części posiedzenia Komisja rozpatrzyła i zaopiniowała pozytywnie dwa projekty uchwał RG: 

 sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 (Druk 10/2015), 
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 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Knurów na prowadzenie punktu 

konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin (Druk 11/2015). 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Nar-

komanii stanowi lokalną strategię w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholowych 

oraz przeciwdziałania narkomanii. Jest kontynuacją i rozwinięciem działań podejmowanych przez 

gminę w latach ubiegłych. Program finansowany jest w całości ze środków pochodzących z opłat za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W budżecie Gminy Gierał-

towice na 2015r na realizacje programu zaplanowano około 200.000 zł. W roku 2014 dochody wynosi-

ły 171.915 zł, a wydano 263.154 zł, różnica to niewydatkowane środki z lat ubiegłych. 

Następnie wywiązała się dyskusja na temat rozwiazywania problemów alkoholowych, na temat Kom i-

sji d.s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wnioskowano o naniesienie do projektu uchwały 

następujących poprawek: 

1) Uporządkować numerację. 

2) W ust. 1 i 2 rozdziału VI „Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych” przyjąć, że stawka wynagrodzenia za udział w posiedzeniu będzie ustalona 

w wysokości 6% i 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw i będzie 

obliczana na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w sekto-

rze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, za ostatni kwartał roku poprzedniego oraz że będzie obowią-

zywała przez cały rok. 

3) W rozdziale VI w ust. 4, skreślić zapis w którym stanowi że zmiana wysokości wynagrodzenia bę-

dzie następowała od pierwszego następnego miesiąca po kwartale, po ukazaniu się obwieszczenia 

Prezesa GUS w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw włącznie 

z wypłatami z zysku.  

4) Wyjaśnić, czy w zapis § 3 należy uzupełnić o wyrażenie „z mocą obowiązująca od 1 stycznia 

2015r.”. 

Kolejnym tematem było omówienie sprawy sporządzenia ewidencji zabytków w Gminie Gierałtowice 

oraz ustalenie sposobu rozwiązania powstałego problemu. Sprawę zreferowała Kierownik Referatu 

Planowania Przestrzennego. 

W gminnej ewidencji zabytków umieszcza się obiekty rejestrowe, czyli te które są wpisane do Rejestru 

Zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, inne obiekty które wskazał 

Konserwator Zabytków oraz zabytki jakie wyznaczy Wójt Gminy. Wojewódzki Konserwator Zabytków 

w roku 2012 przekazał gminie wykaz w którym figurowały 74 obiekty. Wójt Gminy wystąpił z wnio-

skiem o wykreślenie z wykazu obiektów, które utraciły walory zabytku, jednakże Wojewódzki Konser-

wator Zabytków uwzględnił wniosek tylko w części i stanął na stanowisku, że jest to wykaz ostateczny. 

Na chwilę obecną Gminna Ewidencja Zabytków obejmuje 33 obiekty wskazane przez Konserwatora 

(w tym budynki mieszkalne) oraz 6 obiektów rejestrowych. 

Drugie posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 23 lutego 2015 r. Przedmiotem posiedzenia było opi-

niowanie projektów uchwał Rady Gminy. 
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Do projektu uchwały RG w sprawie zmian w uchwale w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród 

ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opie-

kuńcze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gierałtowice (Druk 14/2015) komisja 

wniosła wniosek, żeby dokonać zmian w zakresie wysokości kwot przyznawanych nagród pienięż-

nych, zamiast „od 800,00 zł -1500,00 zł” przyjąć „od 1000,00 zł -1500,00 zł”. 

Projekt uchwały RG w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 

(Druk 12/2015) Komisja zaopiniowała pozytywnie. 

Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą, spoczywa na jed-

nostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. Obowiązek o którym 

mowa, jednostki samorządu terytorialnego oraz organy administracji rządowej realizują w szczególno-

ści we współpracy ze środowiskiem lokalnym, sądami i ich organami pomocniczymi, policją, instytu-

cjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz orga-

nizacjami społecznymi. Odbiorcami Programu są: rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funk-

cji opiekuńczo-wychowawczych, dzieci i młodzież, którym rodzina nie zapewnia należytej opieki, 

przedstawiciele instytucji oraz służb pracujących na rzecz dzieci i rodzin. Realizatorem Programu jest 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach przy współpracy z następującymi instytucjami: Urzę-

dem Gminy w Gierałtowicach Gminną Komisją d.s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gmin-

nym Zespołem Interdyscyplinarnym, Policją, placówkami oświatowymi i kulturalnymi, zakładami opieki 

zdrowotnej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach. 

Pozytywną opinię Komisja wydała również do projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych 

zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom 

bezdomnym (Druk 13/2015). Projekt powstał w związku z zaistniałą sytuacja w gminie. Podopieczny 

OPS-u otrzymuje emeryturę, która pozwala mu na opłacenie pobytu w schronisku.  

W sprawach bieżących Przewodnicząca komisji poinformowała  że temat Karty Dużej Rodziny będzie 

omawiany na kolejnym posiedzeniu komisji. 

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Zyg-

munt Strzoda. 

Komisja miła posiedzenie w dniu 24 lutego 2015 r. 

W temacie: Monitorowanie i wspieranie rozwiązywania problemów melioracji w gminie – współpraca z 

Gminną Spółką Wodną uczestniczyli Prezes Gminnej Spółki Wodnej oraz członkowie Zarządu GSW. 

We wprowadzeniu do tematu Prezes Gminnej Spółki Wodnej powiedział, że głównym kierunkiem dzia-

łania Gminnej Spółki Wodnej jest chronienie terenów przed degradacją na skutek oddziaływania 

szkód górniczych oraz usuwanie uszkodzeń urządzeń melioracyjnych. Jednym z najtrudniejszych 

problemów jest naprawa szkód wywołanych eksploatacją górniczą. Drugim problemem jest to, że wie-

le terenów rolnych przeznaczanych jest pod zabudowę. Nowi inwestorzy nie zwracają uwagi na sys-

tem urządzeń drenarskich, nie nawiązują kontaktu z przedstawicielami GSW i często dochodzi do 

przerwania drenów i zalewania okolicznych działek. Kopalnia „Budryk” uchyla się od obowiązku na-

prawiania szkód górniczych w urządzeniach drenarskich, często nie uznaje szkody, żąda udowodnie-

nia że przyczyną awarii są osiadania wywołane eksploatacją górniczą. Gmina Gierałtowice wspiera 



Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice nr VI/15 z dnia 3.03.2015r. str.  10 z 24 

finansowo Gminna Spółkę Wodną, w budżecie na rok bieżący przewidziano na ten cel 160.000 zł. 

Zarząd GSW zamierza podzielić tą sumę równo na wszystkie 4 sołectwa. W dobrym wykorzystaniu 

tych pieniędzy przeszkodą jest to, że każde zlecenie musi być poprzedzone procedurą przetargową. 

Roboty nie mogą być wykonane bezzwłocznie, ponieważ procedura przetargowa zajmuje bardzo dużo 

czasu. Zarząd GSW stara się też o pozyskanie środków z innych źródeł, uzyskał dotację ze Starostwa 

Powiatowego w kwocie 10.000 zł i z województwa, ale warunkiem przyznania tych środków było po-

siadanie wkładu własnego, w wysokości równiej kwocie dofinansowania. Zarząd GSW na początku 

każdego roku ustala plan działania, wyznacza zakres prac jakie zostaną wykonane w każdym sołec-

twie. Kierownik referatu Gospodarki Komunalnej UG Józef Długaj wyjaśnił, że formalnie podzielenie 

pieniędzy desygnowanych z budżetu gminy pomiędzy sołectwa jest niemożliwe, ponieważ gmina musi 

wydatkować środki zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, a przepisy tej ustawy zabraniają 

dzielenia zamówienia. Radny Paweł Hirsz powiedział, że jego zdaniem podział pieniędzy po równo na 

każde sołectwo jest niewłaściwy, bo sołectwa różnią się znacznie powierzchnią, ukształtowaniem te-

renu i długością rowów melioracyjnych. Kontynuując wypowiedź Pan Stanisław Papkala powiedział że 

problemem systemu odprowadzania wód są potoki Ornontowicki i Chudowski, zamulenie potoku jest 

główną przyczyną zalewanie terenu przy ul. Brzeg. Gmina Spółka Wodna deklaruje chęć współpracy z 

Gminą we wszystkich sprawach związanych z podtopieniami trenów, przywracaniem ich do użytko-

wania oraz zapobiegania zagrożeniom powodziowym. Gmina Spółka Wodna zgłosiła wnioski do opinii 

w sprawie planu ruchu kopalni „Budryk”. Podkreśliła, że kopalnia chce eksploatować węgiel ale uchyla 

się od naprawiania szkód górniczych. Problemem stwarzają też nowo budowane obiekty. Pozwolenia 

na budowę wydaje Starosta Powiatu, w swoich decyzjach często nie bierze pod uwagę specyficznych 

warunków jakie są pochodną szkód wywołanych eksploatacja górniczą. Przedsiębiorca prowadzący 

restaurację „Biały Dom” wszystkie wody odprowadza na okoliczne łąki. Osiedle mieszkaniowe „Fe-

niks” odprowadza wody do cieku CH20, rów nie jest przystosowany do przyjmowania tak dużych ilości 

wody, skutkiem czego wody wylewają się do lasu. Należało by sprawdzić czy obiekty te posiadają 

pozwolenie wodno-prawne, a jeśli je posiadają to jakie warunki zostały zapisane w tych pozwoleniach. 

W sprawie wydawania pozwoleń na budowę głos zabrał także Andrzej Czapelka. Wyraził przekonanie, 

że projektanci nie biorą pod uwagę tego na jakim terenie będzie posadowiony budynek. Często pro-

jektują odprowadzenie wody poprzez rozsączanie, a w niecce jest to niemożliwe. W dalszej części 

swojej wypowiedzi poruszył sprawę zbiorników retencyjnych i przepompowni. W Gierałtowicach zosta-

ły wybudowane dwa zbiorniki retencyjne. Spółka Wodna dostrzega brak monitorowania poziomu wód 

w tych zbiornikach oraz pracy pomp. Środki jakie przekazuje gmina są przeznaczane na roboty na 

rowach, natomiast pieniądze pochodzące ze składek są przeznaczane na usuwanie wybić drenar-

skich. Problemy GSW przez Urząd Gminy są traktowane po macoszemu. W UG tylko jedna osoba 

zajmuje się tymi problemami, ilość problemów zaczyna przerastać możliwości jednego pracownika, 

zwłaszcza że ma on jeszcze inne obowiązki. Sporządzanie dokumentacji jest bardzo czasochłonne. 

Ponadto dobrze by było żeby UG przystąpił do inwentaryzacji rowów. Radny Marek Błaszczyk powie-

dział, że na posiedzeniach Komisji Górnictwa podnosił problem cieku CH20 w Paniówkach, kopalnia 

jednak odżegnuje się od tego problemu. Temat trzeba kontynuować. Radny nie zgodził się z tym że 

Zarząd GSW środki z budżetu gminy podzielił równo na wszystkie sołectwa, po 40 tys. zł na każde z 

nich. W całej gminie jest około 80 km rowów, z tego prawie połowa znajduje się w Przyszowicach. 

Środki powinny być rozdysponowane proporcjonalnie do długości rowów w danym sołectwie. Sołtys 
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Józef Posiłek wyraził opinię, że radni powinni zaangażować się w pracę Gminnej Spółki Wodnej. Rad-

na Grażyna Malec powiedziała, że z wypowiedzi przedstawicieli GSW wynika, że jest problem z no-

wymi właścicielami ziemi, którzy zakupili działki budowlane, bo czeto uszkadzają dreny. Zapytała jaka 

jest skala problemów związanych ze szkodami górniczymi? W odpowiedzi usłyszała, że kopalnie 

uchylają się od naprawienia szkody, dwa lata po eksploatacji już szkody nie uznają. Kopalnie żądają 

udowodnienia, że szkoda jest spowodowana eksploatacją górniczą, czynności jakie w związku z tym 

trzeba wykonać dużo kosztują, GSW nie posiada środków na ten cel. Sołtys Bogusław Mryka zadał 

pytanie czy gmina może wystąpić do kopalni z zakazem wypłacania odszkodowania remontowego za 

szkody w urządzeniach melioracyjnych? Często bowiem bywa tak, że właściciel pobiera odszkodowa-

nia, ale szkody nie naprawia, na skutek czego zalewane są okoliczne tereny. 

Czwartym punktem porządku obrad był temat: Problematyka odprowadzania ścieków i zaopatrzenia w 

wodę. Pan Andrzej Czapelka zapytał czy gmina zamierza kontrolować wody płynące w rowach pod 

względem ich jakości, czystości? Czy zamierza podjąć czynności zmierzające do ustalenie ewentual-

nych „trucicieli”? Stanisław Papkala poruszył problem hydrantów. Hydranty są zaniedbane, większość 

z nich jest niesprawna i nieoznakowana. Radny Paweł Kirsz stwierdził, że każda dokumentacja projek-

towa, która kończy się wydaniem pozwolenia na budowę, wymaga pozyskania warunków zabudowy. 

Warunki odprowadzenia wody deszczowej określa właściwy urząd gminy lub miasta. Kierownik Refe-

ratu Ochrony Środowiska UG nie zgodziła się z stwierdzeniem, że gmina zbyt liberalnie podchodzi do 

określania warunków zabudowy. Dla obiektów kubaturowych stawiany jest warunek retencjonowania 

wód opadowych. Problem budowy kanalizacji deszczowej w najbliższym czasie nie zostanie rozwią-

zany, ponieważ była by to bardzo droga inwestycja, a dodatkowo nie ma taryfy na odprowadzanie 

wody. Przewodniczący Komisji zadął pytanie czy osiedle „Fenix” i restauracja „Biały Dom” w Paniów-

kach posiadają ważne pozwolenie wodno-prawne? „Biały Dom” odprowadza ścieki bezpośrednio na 

pola, co pozwala domniemywać, że nie posiada pozwolenia wodno-prawnego. Kto powinien w tej 

sprawie interweniować? W odpowiedzi Pani Marta Pyzik powiedziała, że przestrzeganie warunków 

pozwolenia wodno-prawnego kontroluje Starosta Powiatowy. Jeżeli pozwolenie nie zostało wydane to 

instancją właściwą jest Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Wójt także może kontrolować, ale 

na poziomie ogólności i bez konsekwencji karnych.  

Radna Grażyna Malec powiedziała, że w Przyszowicach są okresy, że z kranu leci woda tłusta. Zgło-

siła wniosek, żeby wystąpić do przedsiębiorstwa PGK z zapytaniem, co jest przyczyną tego zjawiska? 

Radny Daniel Gajda zapytał, czy gmina ma prawo ukarać mandatem osobę, która zasypała rów przy-

drożny? 

Radny Piotr Drażyk powrócił do sprawy hydrantów. Hydranty budowane są po to żeby spełniały kon-

kretną rolę – dla celów przeciwpożarowych. Większość hydrantów w gminie jest niesprawna, Prezes 

PGK na wnioski o ich naprawienie odpowiada, że nie ma ludzi ani pieniędzy. Radny Paweł Hirsz do-

dał, że o problemie hydrantów należy powiadomić Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej.  

Wnioski z dyskusji: Zobowiązać Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej do przeprowadzenia prze-

glądu hydrantów i usunięcia nieprawidłowości. Wystąpić do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 

z zapytaniem czym spowodowane jest to, że w Przyszowicach z kranu leci tłusta woda? Odpowie-

dzieć na pytania: Czy osiedle „Fenix” i restauracja „Biały Dom” w Paniówkach posiadają ważne po-

zwolenie wodno-prawne?  
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W sprawach bieżących Przewodniczący Komisji zgłosił problem oczyszczalni przy szkole w Paniów-

kach. Obiekt nie jest użytkowany, ale ktoś wykorzystuje go jako składowisko fekalii z opróżnianych 

szamb. Składowisko zagraża zdrowiu ludzi, niebezpieczeństwo jest tym większe że tuż obok przeby-

wają dzieci szkolne. Radny Marek Błaszczyk dodał, że za utrzymanie porządku na posesji zawsze 

odpowiedzialny jest jej właściciel. Właściciel ma nie tylko prawa ale też i obowiązki. Właścicielem 

oczyszczalni jest spółka PGK, ale właścicielem spółki jest Gmina Gierałtowice, którą reprezentuje 

Wójt.  

Radny Paweł Hirsz zapytał, kiedy zostaną rozpoczęte dalsze prace nad prace nad opracowaniem 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice? W odpo-

wiedzi Radny Paweł Szary poinformował, że zadał takie same pytanie, otrzymał odpowiedź, że dalsze 

prace zostaną rozpoczęte pod koniec miesiąca lutego. 

Radny Marek Błaszczyk wyraził opinię, że ostatnie posiedzenie Komisji Górnictwa pokazało, że plan 

zagospodarowania przestrzennego nie jest respektowany. Przy opiniowaniu dodatku Nr 53 do planu 

ruchu kopalni „Sośnica-Makoszowy” zignorowano podstawowe założenia części „Ochrona środowi-

ska”.  

Wnioski: Zobowiązać Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, który jest właścicielem 

obiektu dawnej oczyszczalni ścieków przy szkole w Paniówkach, do uporządkowania obiektu i zanie-

chania procederu wykorzystywania obiektu jako składowisko fikali.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Planowania Paweł Szary. 

Posiedzenie komisji odbyło się w dniu 2 marca 2015 r. 

Jednym z punktów porządku obrad było zapoznanie się radnych z informacją o składnikach taryfy za 

zbiorowe zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków. 

Informację przedstawili i udzielali odpowiedzi na pytania przedstawiciele Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej Antoni Majka Andrzej Fojt - główny księgowy. 

Z przeprowadzonej dyskusji członkowie Komisji sformułowali następujące wnioski:  

 przedstawić na piśmie informację o wszystkich elementach składowych taryfy, 

 przedstawić prezentację,  

 podać dane w rozbiciu na poszczególne sołectwa: Ile procent domów zostało podłączonych 

do kanalizacji? Ile domów można jeszcze podłączyć do sieci? w ilu przypadkach podłączenie 

do kanalizacji jest niemożliwe? Ilu właścicieli płaci za wodę ale nie płaci za ścieki? 

 wyznaczyć jeden dzień w tygodniu, w którym kasa będzie czynna do godziny 17
00

. 

Kolejnym tematem posiedzenia było zapoznanie się z informacją o składnikach taryfy za wywóz od-

padów komunalnych. Informację przedstawiła Marta Pyzik, kierownik Referatu Ochrony Środowiska 

UG. Z przedstawionej informacji wynika, że umowa z firmą Remondis obowiązuje do końca roku 2015. 

Od przyszłego roku koszty wzrosną, ponieważ doszły nowe zadania jak edukacja ekologiczna i usu-

wanie odpadów z dzikich wysypisk, o 50 zł za tonę wzrosły koszty przyjmowania odpadów w instalacji 

regionalnej, co w skali roku daje przeszło 90 tys. zł. W czasie trwania umowy różnicę ponosi firma 

Remondis, od nowego roku jednak będzie go musiała pokryć gmina.  
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W szóstym punkcie porządku obrad Komisja zapoznała się z informacją na temat oświetlenia uliczne-

go. Informację przedstawiła Halina Grzywok. Z przedstawionej informacji wynika, ze zaoszczędzono 

około 16.000 zł, w odniesieniu do roku ubiegłego i że gmina złożyła w Narodowym Funduszu Ochrony 

Środowiska wniosek o dofinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego. Trudno powiedzieć, czy 

wniosek ma szansę na dofinansowanie, gdyż nie został zakwalifikowany do puli podstawowej, obecnie 

jest na pierwszym miejscu listy rezerwowej.  

W roku bieżącym planowany jest remont sieci niskiego i średniego napięcia w miejscowości Chudów.  

W trakcie remontu zostaną wymienione oprawy, na oprawy sodowe o mniejszym zużyciu energii. W 

części północnej miejscowości Gierałtowice, od granicy z miastem Knurów do końca ulic Ks. Roboty i 

Powstańców Śl. planowana jest wymiana sieci niskiego napięcia, sieci oświetleniowej i opraw oświe-

tlenia ulicznego. Za uzyskane oszczędności wymieniono fotokomórki na zegary astronomiczne, dzięki 

czemu spadło zużycie energii.  

Następnie Komisja podjęła dyskusje na temat zasad wypłacania diet dla radnych i sołtysów. Po krót-

kim wprowadzeniu przedstawionym przez Przewodniczącego Rady gminy i szerokiej dyskusji człon-

kowie Komisji sformułowali w wniosek, żeby opracować dwie alternatywne propozycje zmiany zasad 

wypłacania diet: propozycję diet zryczałtowanych oraz propozycję poprawek do obowiązujących 

uchwał RG. 

W sprawach bieżących zgłosił wniosek, żeby Wójt udzielił odpowiedzi na pytania: 

 Jaki koszt poniosła gmina w związku z rozbiórką budynku starej remizy straży pożarnej przy szkole 

w Paniówkach?  

 Jaki był koszt działań skierowanych na opracowanie dokumentacji projektowej? 

 Jaki był koszt robót budowalnych?  

 Na jakiej zasadzie zostali wybrani wykonawcy dokumentacji projektowej i robót budowlanych? 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

Ad. 6 Rozpatrzenie i podjęcie uchwał: 

 

Ad. 6.1 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapo-

biegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gierałtowice w 2015 roku 

(Druk 1A/2015)  
Pozytywną opinię do projektu uchwały wydała Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zagospoda-

rowania Przestrzennego na posiedzeniu w dniu 27.01.2015 r. 

Do projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag ani poprawek. Przewodniczący odczytał treść 

uchwały po czym podął ją pod głosowanie. 

Wynik głosowania był następujący: 13 głosów „za 

 0 głosów „przeciwnych” 

 0 głos „wstrzymujący się”  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bez-

domnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gierałtowice w 2015 roku zosta-

ła podjęta jednogłośnie. W głosowaniu brało udział 13 radnych spośród 13 obecnych na sali. 
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Uchwała została oznaczona numerem VI/37/15, stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 6.2 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-

blemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 (Druk 

10A/2015)  
Pozytywną opinię do projektu uchwały wydała Komisja Kultury, Oświaty i Zdrowia na posiedzeniu w 

dniu 10.02.2015 r. 

Do projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag ani poprawek. Przewodniczący odczytał treść 

uchwały po czym podął ją pod głosowanie. 

Wynik głosowania był następujący: 13 głosów „za 

 0 głos „przeciwnych” 

 0 głosów „wstrzymujących się”  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-

wiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 została podjęta 

jednogłośnie. W głosowaniu brało udział 13 radnych spośród 13 obecnych na sali. 

Uchwała została oznaczona numerem VI/38/15, stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 6.3 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Knurów na 

prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin (Druk 

11/2015). 
Pozytywną opinię do projektu uchwały wydała Komisja Kultury, Oświaty i Zdrowia na posiedzeniu w 

dniu 10.02.2015 r. 

Do projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag ani poprawek. Przewodniczący odczytał treść 

uchwały po czym podął ją pod głosowanie. 

Wynik głosowania był następujący: 13 głosów „za 

 0 głos „przeciwnych” 

 0 głosów „wstrzymujących się”  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gmi-

ną Knurów na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin została podję-

ta jednogłośnie. W głosowaniu brało udział 13 radnych spośród 13 obecnych na sali. 

Uchwała została oznaczona numerem VI/39/15, stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 6.4 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny  na lata 2015-

2017 (Druk 12/2015) 
Pozytywną opinię do projektu uchwały wydała Komisja Kultury, Oświaty i Zdrowia na posiedzeniu w 

dniu 23.02.2015 r. 

Do projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag ani poprawek. Przewodniczący odczytał treść 

uchwały po czym podął ją pod głosowanie. 

Wynik głosowania był następujący: 12 głosów „za 

 0 głos „przeciwnych” 
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 1 głos „wstrzymujący się”  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny 

na lata 2015-2017 została podjęta większością głosów. W głosowaniu brało udział 13 radnych spośród 

13 obecnych na sali. 

Uchwała została oznaczona numerem VI/40/15, stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 6.6 w sprawie wezwania Pana Benedykta Kisiela do zaniechania naruszenia prawa 

przez Radę Gminy Gierałtowice (Druk 15 /2015) 
Pozytywną opinię do projektu uchwały wydała Komisja Samorządu, Przestrzegania Prawa i Utrzyma-

nia Porządku na posiedzeniu w dniu 25.02.2015 r. 

Do projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag ani poprawek. Przewodniczący odczytał treść 

uchwały po czym podął ją pod głosowanie. 

Wynik głosowania był następujący: 8 głosów „za 

 1 głos „przeciwny” 

 4 głosy „wstrzymujące się”  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie wezwania Pana Benedykta Kisiela do zaniechania 

naruszenia prawa przez Radę Gminy Gierałtowice została podjęta większością głosów. W głosowaniu 

brało udział 13 radnych spośród 13 obecnych na sali. 

Uchwała została oznaczona numerem VI/41/15, stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 6.7 w sprawie uchylenia uchwały nr XLIII/328/14  Rady Gminy Gierałtowice w 

sprawie zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskie-

go Okręgu Przemysłowego w Katowicach (Druk 16/2015)  
Pozytywną opinię do projektu uchwały wydała Komisja Samorządu, Przestrzegania Prawa 

i Utrzymania Porządku na posiedzeniu w dniu 25.02.2015 r. 

Do projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag ani poprawek. Przewodniczący odczytał treść 

uchwały po czym podął ją pod głosowanie. 

Wynik głosowania był następujący: 13 głosów „za 

 0 głosów „przeciwnych ” 

 0 głosów „wstrzymujących się”  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr XLIII/328/14  Rady Gminy 

Gierałtowice w sprawie uchwały nr XLIII/328/14  Rady Gminy Gierałtowice w sprawie zmiany Statutu 

Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach zo-

stała podjęta bezwzględną większością głosów tj. 13 głosami „za”. W głosowaniu brało udział 13 rad-

nych spośród 13 obecnych na sali. Ustawowy skład Rady Gminy Gierałtowice wynosi 15 radnych. 

Uchwała została oznaczona numerem VI/42/15, stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 6.8 w sprawie zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnoślą-

skiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach (Druk 17/2015) 
Pozytywną opinię do projektu uchwały wydała Komisja Samorządu, Przestrzegania Prawa 

i Utrzymania Porządku na posiedzeniu w dniu 25.02.2015 r. 

Do projektu uchwały nie zgłoszono żadnych uwag ani poprawek. Przewodniczący odczytał treść 

uchwały po czym podął ją pod głosowanie. 

Wynik głosowania był następujący: 13 głosów „za 

 0 głosów „przeciwnych ” 

 0 głosów „wstrzymujących się”  

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komu-

nalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach została podjęta bezwzględną więk-

szością głosów tj. 13 głosami „za”. W głosowaniu brało udział 13 radnych spośród 13 obecnych na 

sali. Ustawowy skład Rady Gminy Gierałtowice wynosi 15 radnych. 

Uchwała została oznaczona numerem VI/43/15, stanowi załącznik do protokołu. 

 

Uchwały, oznaczone numerami VI/37/15 – VI/43/15, stanowią załącznik nr 4 do protokołu. 

 

.Ad.7 Sprawy sołectw, informacje sołtysów. 

Józef Posiłek, sołtys sołectwa Chudów:  

Sołtys wypowiedział krytyczne uwagi pod adresem radnych i gminy. Cytat wypowiedzi: „Panie Prze-

wodniczący, Panie Wójcie Szanowna Rado. Ze sprawozdań z komisji wynika, ze w naszej gminie jest 

bezprawie jeśli chodzi o budownictwo, przekształcenie terenów rolnych na tereny budowlane. Władze 

danego sołectwa nie maja nic do powiedzenia. Ani sołtys, ani radni, ani Rada Sołecka, nie maja w tym 

temacie nic do powiedzenia. Przychodzą ludzie z miasta, wiadomo, że  to nie są ludzi prości, to są 

ludzie którzy mają pieniążki, i im się wydaje, ze w tym sołectwie, w tej gminie można robią co się uwa-

ża. O co tu chodzi, że samowola budowlana, która doprowadza do różnych kłopotów, konfliktów, nie-

rozwiązanych spraw jeśli chodzi o Spółkę Wodną, przerywanie urządzeń melioracyjnych, to co było 

tematami na komisjach, to co było przez radnych z Chudowa odnośnie samowoli przy drodze gminnej, 

ktoś przyjedzie, zasypie rów, tam byłyby wydane na to wielkie pieniążki, na zebraniu Gminnej Spółki 

Wodnej było to poruszane, tam zostało 10 tysięcy wydanych pieniędzy i te pieniądze i ta robota teraz 

nie spełniają żadnych warunków z tego tytułu, że ktoś zasypał rów zamiast go zarurować, albo w ogó-

le zgłosić sprawa w urzędzie, to przyjedzie, zasypie, on uważa, że to jest w porządku. Ani radni, ani 

sołtys, żaden nie ma w tym nic do powiedzenia, ani gmina, jeszcze straszą pobiciem jak się wejdzie 

na ich posesja. Prosiłbym bardzo Wysoką Radę żebyśmy w tej sprawie w końcu zaczęli działać, no bo 

to nie ma sensu, żeby sołtys był, żeby rada sołecka była, radni mi się wydaje, jeśli dalej pójdziemy w 

takim kierunku jaki jest obecnie to zrezygnować, bo szkoda nerwów, szkoda zdrowia. Ja akurat tam 

przy tej sprawie i spotkaniu z pracownikami urzędu, z prezesem Gminnej Spółki Wodnej, nabawiłem 

się kontuzji, bo akurat wtedy był mróz, było zamarznięte, trzeba było iść po zaoranym polu do właści-

ciela, żeby się dowiedzieć, informacji zaciągnąć, akurat mnie spotkało tam nieszczęście, a ktoś się 

śmieje z tego, normalnie kpi, z radnych, z gminy no bo wiadomo, tak jak na początku powiedziałem, to 
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nie są ludzie biedni, wydaje mi się, że nie są to ludzie niedoinformowani, albo którzy się nie znają na 

przepisach. Jeśli chodzi o ten Biały Dom, to jest śmiech, to jest śmiech w urzędzie, że se tam robi 

samowolę, to jest człowiek, który takie restauracje ma cztery i ta w Paniówkach została wybudowana 

jako czwarta i ten człowiek dobrze jest zorientowany z prawem miejscowym i on se robi co uważa, 

żadne prawo go nie obliguje do niczego, bo on jest wielki nowobogacki albo jakiś inny. Tak samo te 

indywidualne budynki, które się budują, żaden nie patrzy, że tam są dreny, żeby się trzeba z kimś 

skonsultować, żeby zrobić jakieś bajpasy, obejście, żeby potem w późniejszym terminie tego budynku 

nie zalewało albo sąsiada nie zalewało. Tak samo to podnoszenie terenów budowlanych, kto ma pie-

niądze to dźwignie o metr i zalewa sąsiada i następne posesje. Jak to tak może takie coś być? Jako 

najstarszy sołtys, długoletni, stale z tymi problemami mamy problemy i nie umiemy tego rozwiązać. 

Dałbym do dyskusji radnym poszczególnych komisji, żeby się nad tym zastanowili i z tymi ludźmi, oni 

zamiast do nas przyjść i nas czegoś nauczyć, to oni nam tylko stwarzają kłopoty i problemy. Tak że 

Panie Wójcie i Szanowana Rado miałbym taki wniosek, żeby tą sprawa się zająć no i tych ludzi nie 

wiem jak nie można ich ukarać to im dać jakąś nagrodę, że oni są mądrzejsi jak my. Wczoraj tez było 

na komisji cos takiego, że ktoś nie płaci za wodę i za ścieki i nie można go odłączyć, no bo wiadomo 

woda jest potrzebna w domu, ale jak się ludzie zorientują to będziemy mieć za chwilę takich ludzi 

pięćdziesiąt, sto, tysiąc no i całe nasze przedsiębiorstwo padnie, bo nie będzie pieniążków, bo jak 

wszyscy przestaną płacić, tak samo ludzie, mieszkańcy nasi, którzy płaca podatki już od paruset lat, 

bo wiadomo podatki były zawsze, no i ci ludzie , mi jako sołtysowi zgłaszają te problemy, ze ktoś 

przyjdzie obcy i onego prawo nie obliguje, a my musimy stale płacić i nic z tego  nie mamy, że my są 

uczciwi. Jeszcze raz kieruję Panie Wójcie te słowa do gminy i do wszystkich radych, żebyśmy wspól-

nie wypracowali jakieś prawo, które będzie nas obowiązywać, wszystkich, nie ma wyjątków, że ktoś 

ma dużo pieniędzy i może sobie robić co chce, nic go nie obchodzi, prawa, przepisy. Dziękuję”   .  

 

Bogusław Mryka, sołtys sołectwa Paniówki  

Mieszkanka sołectwa Paniówki zwróciła się do Rady Sołeckiej z prośbą o pomoc w sprawie naprawie-

nia drogi śródpolnej, równoległej do ul. Zamkowej, jej właścicielem jest Gmina Gierałtowice. Wniosek 

o naprawienie drogi wpłynął w roku 2008, droga miała być naprawiona w roku 2009, teraz jest rok 

2015, a droga nadal nie jest naprawiona. Droga jest w tak złym stanie, że rolnicy nie mogą z niej ko-

rzystać, żeby dojechać do pól. Dotychczas korzystali z drogi życzliwości sąsiadów.  

Rów wzdłuż ulicy Dworskiej w Paniówkach jest czysty, ale znajdujące się w nim kratownice są powy-

pychane. Uszkodzenia trzeba jak najszybciej naprawić, żeby nie dopuścić do jeszcze większej dewa-

stacji rowu.  

 

Chodnik wzdłuż ulicy Zabrskiej na odcinku od ul. Gliwickiej aż do ul. Powstańców Śl. Na połowie sze-

rokości jest zarośnięty. Studzienki znajdujące się na chodniku są wypiętrzone o ponad 10 cm nad 

powierzchnie, to zagraża bezpieczeństwu osobom korzystającym z chodnika. Interweniować u za-

rządcy drogi o niezwłoczne usuniecie zagrożenia jakie stwarzają wypiętrzone studzienki i oczyszcze-

nie chodnika.  

Przy podejmowaniu decyzji o tym jakie zadania będą realizowane w pierwszeństwo powinno mieć 

kryterium zapewnienia bezpieczeństwa, a bezpieczeństwo dzieci powinno bezwzględnie sprawą prio-
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rytetową. Sprawa bezpieczeństwa na drodze prowadzącej do szkoły w Paniówkach ciągnie się od 

wielu lat. Opieszałość jest tłumaczona problemami z pozyskaniem niezbędnego gruntu, ale sprawę 

można by było rozwiązać, pomimo tych trudności, przy takim stanie jaki teraz jest można by było po-

lepszyć bezpieczeństwo dzieci chodzących do szkoły.  

 

Gerda Czapelka, sołtys sołectwa Gierałtowice: 

Rowy przy ulicy Stachury po obu stronach drogi, od p. … do zjazdu do p. Marcisz oraz od posesji p. 

Szymura do ul. Polnej są zarośnięte. Ustalić kto jest odpowiedzialny za te rowy i zobowiązać go do 

niezwłocznego przeprowadzenia konserwacji.  

Rowy przydrożne przy ul. Korfantego, na odcinku od ul. Południowej do ul. Granicznej, wymagają 

regulacji i wyczyszczenia, łącznie z przepustami. Interweniować u zarządcy drogi o wyczyszczenie 

rowu  

 

Andrzej Gawlik, sołtys sołectwa Przyszowice  

Podjąć interwencję w sprawie oczyszczenia rowów przy ul. Stachury oraz przy ulicach Granicznej, ul. 

Polnej i Wolności.  

W sołectwie Przyszowice po wybudowaniu kanalizacji ściekowej pozostały niewyczyszczone stu-

dzienki kanalizacji deszczowej. W styczniu na spotkaniu poświęconemu temu problemowi ustalono, że 

studzienki zostaną oczyszczone, jest już miesiąc marzec a w tej sprawie nic nie zrobiono.  

Rów przydrożny na ul. Makoszowskiej jest całkowicie zarośnięty, przepusty są niedrożne, woda zale-

wa posesje. Problem jest tym bardzie dotkliwy, że w tym obszarze nie ma kanalizacji ściekowej, i nie-

czystości są odprowadzane do rowu przydrożnego. Sprawa była zgłaszana, ale zarządca drogi nie 

reaguje, nie podejmuje żadnych działań.  

 

Ad. 8 Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym. 

Informację przedstawił Wójt Joachim Bargiel. 

Na dzisiejszej sesji zarówno w sprawozdaniach z posiedzeń komisji jak i wypowiedziach dominuje 

pesymistyczny, czasami wręcz roszczeniowy ton.   

Dorobek gminy jest chwalony w wielu gremiach, gmina szczyci się osiągnięciami w wielu dziedzinach, 

tymczasem w sprawozdaniach z posiedzeń komisji przeważa nurt pesymizmu, który nie służy rozwia-

zywaniu problemów. Największe inwestycje pochłaniają dużo środków, inne zadania realizowane są w 

miarę posiadanych wolnych środków. W porównaniu z innymi miejscowościami naszej aglomeracji 

Gmina Gierałtowice ma większe osiągnięcia. Dyskusję trzeba kontynuować na posiedzeniach komisji, 

patrząc konstruktywnie na realne możliwości, na realne środki, na wszystkie inwestycje jakie są pro-

wadzone i na zadania które oczekują na realizację, żeby zaspokoić najważniejsze potrzeby, patrząc 

również na te mniejsze. 

 

Okres sprawozdawczy obejmuje czas od 30.01.2015 r. do 2.03.2015 r. 
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30 stycznia obyło się ostatnie spotkanie noworoczne. 31 stycznia obchodzono jubileusz 35-lecia 

współpracy dyrygenta Henryka Mandrysza z chórem „Słowik”. W dniach 3, 12 i 14 lutego odbywały się 

zebrania sprawozdawcze chórów „Bel Canto” z Chudowa, „Słowik” z Przyszowic i „Skowronek” z Gie-

rałtowic. 

W okresie ferii zimowych Gmina zapewniła opiekę w świetlicach szkolnych wszystkim dzieciom, które 

takiej opieki potrzebowały. Dzieci miały możliwość korzystania z wielu atrakcji  

4 lutego uczestniczono w spotkaniu Lokalnej Grupy Działania. Inicjatywa realizowana jest wspólnie z 

gminami Orzesze, Ornontowice i Wyry. Jej celem jest pozyskanie środków z programu Rozwoju Ob-

szarów Wiejskich i z funduszy unijnych tj Regionalnego Programu Operacyjnego.  

W dniu 5 lutego w Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Opolu podpisano dokument, na mocy 

którego gmina otrzymała nieodpłatnie działkę w Chudowie o wartości 420 tys. zł. 26 lutego gmina 

sprzedała działkę na ul. Leśnej o wartości 120 tys. zł 

9 i 27 lutego omawiano zagadnienia programu ograniczenia niskiej emisji. Zakończono pierwszy etap 

programu ograniczania niskiej emisji, który obejmował zdiagnozowanie wszystkiego co jest źródłem 

niskiej emisji. Wyniki opracowania zostaną przedłożone Radzie Gminy. Dokument pokaże kierunki 

działań w tej dziedzinie.  

11, 13, 16 i 20 lutego na spotkaniach w Bytomiu, w Katowicach, w Krakowie i w Gliwicach prowadzo-

no rozmowy, których wynikiem było zgłoszenie propozycji gminy do „Programu dla Śląska”. Gmina 

Gierałtowice działa w zespole międzyresortowym d/s poprawy sytuacji i restrukturyzowania górnictwa, 

tzw. Program dla Śląska.  

Wiele uwagi poświęcono sprawie opiniowania dodatku Nr 53 do planu ruchu Kopalni „Sośnica-

Makoszowy” na lata 2013-2015. Dyskutowano nad tekstami postanowienia w sprawie zaopiniowania 

dodatku nr 53 do planu ruchu na lata 2013-2015 Kompanii Węglowej S.A Oddział KWK  „Sośnica–

Makoszowy” oraz porozumienia koordynacyjnego, jakie zostanie zawarte pomiędzy Gmina Gierałtowi-

ce a Kompanią Węglową S.A Oddział KWK „Sośnica–Makoszowy”. W dokumentach tych zostały 

uwzględnione wszystkie postulaty jakie zostały zgłoszone w trakcie dyskusji.  

17 lutego odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Gminnej Spółki Wodnej. Uczestniczący w tym 

posiedzeniu Prezes Śląskiej Izby Rolniczej, Pan Roman Włodarz, powiedział, że dużo jeździ po Pol-

sce, nigdzie nie widział tak dobrego stanu melioracji wodnych i związanej z tym gospodarki wodnej, 

jak w Gminie Gierałtowice. Zna cały kraj, Gmina Gierałtowice jako jedna z nielicznych gmin ma tak 

dobrze funkcjonującą Gminną Spółkę Wodną i to przy niefunkcjonowaniu taryfy za wodę deszczową. 

W sprawozdaniu z działalności GSW powiedziano, że Gmina przeznacza rocznie około 160 tys. zł na 

melioracyjne. Tylko w zeszłym roku ze środków budżetowych objętych robotami melioracyjnymi było 

15.000 metrów rowów spośród 80.000 metrów rowów w całej gminie. Pieniądze ze składek były prze-

znaczone na wybicia i melioracje szczegółowe w obrębie posesji. Wójt podkreślił, że trzeba kontrolo-

wać sposób prowadzenie budowy nowych domów, żeby nie dopuścić do tego że przewody drenarskie 

zostaną przerwane oraz że działania gminy są znaczące, nakłady z budżetu znacznie przekraczają 

dochody ze składek członkowskich a oprócz tego konserwacja niektórych cieków jest finansowana z 

puli środków przeznaczonych na zapobieganie powodzi.  

18 lutego w Ornontowicach odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin górniczych, dotyczące opodat-

kowania wyrobisk podziemnych. 
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19 lutego przedstawiciele gminy uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym na temat przyjętego przez 

Marszałka Województwa Śląskiego Operacyjnego Programu Regionalnego. Gmina Gierałtowice przy-

należy do Subregionu Centralnego Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach. 

Siedziba tego oddziału mieści się w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości. Jednostka będzie 

zajmowała się opiniowaniem projektów, jakie otrzymają dofinansowanie z transzy pozakonkursowej i 

konkursowej. Gmina Gierałtowice zgłosiła do tego programu 8-9 projektów, większość z nich ma 

szansę na dofinansowanie w pierwszej odsłonie programu.  

20 lutego uczestniczono w spotkaniu z Komendantem Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Knurowie, 

Panem Józefem Jaworkiem, który odchodzi na emeryturę. Omawiano m.in. problem hydrantów. W 

Gminie Gierałtowice jest około 450 hydrantów, wszystkie są stale niszczone, nie udaje się ich utrzy-

mać w sprawności mimo wielu działań. Padła propozycja, żeby wyznaczyć w każdym sołectwie kilka-

naście z nich, i utrzymywać je zawsze w dobrym stanie. 

23 lutego odbyło się, pierwsze w tej kadencji, spotkanie przedstawicieli gmin powiatu Gliwickiego, tzw. 

grupy G8, zorganizowane w Starostwie Powiatowym. W spotkaniu uczestniczyli Wicemarszałek Wo-

jewództwa Śląskiego Pan Stanisław Dąbrowa, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Andrzej Pilot i Wicewojewoda Mirosław Szemla. 

Omawiano m.in. sprawy dróg powiatowych na terenie powiatu Gliwickiego. Droga wojewódzka 921 od 

Zabrza-Makszowy do węzła w Stanicy jest przewidziana w programie dofinansowania ze środków 

unijnych. Padło zapewnienie, że droga zostanie wyremontowana na całym odcinku. Inwestycja ta 

obejmie ul. Makoszowską oraz m.in. rowy i chodnik przy ul. Ks. Roboty w Gierałtowicach. Potwierdzo-

no też, że Wojewoda zapewnia dofinansowanie do remontu ul. Paderewskiego, tzw. fundusz Scety-

nowy. Pokazała się także możliwość partycypowania w realizacji mniejszych zadań, ponieważ zmie-

niono zasady dofinansowania, teraz zamiast 50% gmina będzie mogła będzie uzyskać 75%.  

Do konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury zgłosiło się 9 kandydatów. Konkurs 

jest aktualnie w toku, zakończyła się pierwsza tura.  

26 lutego w gminie gościła Telewizja Katowice. Nakręcono reportaż na temat osiedla Fenix w Paniów-

kach, pytano o oczyszczalnię ścieków, pytano co gmina zrobiła dla osiedla, podnoszono że gmina robi 

ciągle za mało dla osiedla.  

27 lutego do UG wpłynęło sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w sprawie stanu bezpie-

czeństwa w naszej gminie i bezpieczeństwa ogólnego.  

Został zatwierdzony dokument ogólnokrajowy pn. „Program zarządzania ryzykiem powodziowym”. 

Jedną z części tego programu jest „Strategię Górnej Odry”. W tym dokumencie, w pierwszej czwórce 

zadań jakie mają być realizowane w latach 2016-2021, jest bardzo istotne dla Gminy Gierałtowice 

zadanie „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej rzeki Kłodnicy i jej dopływów”. 

Do przedstawionej informacji nie zgłoszono uwag ani zapytań.  

 

Ad. 9 Odpowiedzi na interpelacje, wolne głosy i wnioski radnych. 

Radny Paweł Hirsz zadał następujące pytanie: 

Pytanie: Jakich zaszłości dotyczyła transakcja w Opolu na kwotę około 0,5 mln zł? 



Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice nr VI/15 z dnia 3.03.2015r. str.  21 z 24 

Odpowiedzi udzielił Wójt Joachim Bargiel: Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu działając w opar-

ciu o przepisu ustawy O gospodarowania nieruch ościami rolnymi skarbu państwa przekazała nieod-

płatnie Gminie Gierałtowice dwie działki, przeznaczone pod drogi. Jedna z tych działek to róg między 

ulicą Topolową, a ulicą Szkolną, druga to droga między ulicami Szkolną i Jesionową. Wartość tych 

działek szacowana jest na niespełna 0,5 mln zł. 

Pytanie: Czy Gmina Gierałtowice prowadzi jakieś rozmowy na temat gazyfikacji, ograniczenia niskiej 

emisji? Osobom starającym się o podłączenie do sieci gazowej spółka gazownicza odpowiada, że nie 

ma sieci i niw widzi potrzeby budowania sieci gazowej. W przedszkolu w Paniówkach została zapro-

jektowana kotłownia gazowa, z jakiego źródła będzie zasilana? Należało by rozpocząć rozmowy z 

dostawcą gazu na temat rozbudowy sieci gazowniczej, ponieważ gaz jest głównym źródłem walki z 

niską emisją. 

Pytanie: Do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego gmina zgłosiła 8÷9 pro-

jektów. Jakie to są projekty?  

Odpowiedzi udzielił Wójt Joachim Bargiel: Zgłoszono następujące projekty: obwodnica północna Gie-

rałtowic (droga łącząca węzeł Knurów z węzłem Sośnica, biegnąca od ul. Granicznej z Przyszowic); 

Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach; modernizacja wszystkich obiektów szkolnych pod katem 

zamiany systemów grzewczych, termomodernizacji, źródeł fotowoltaicznych; oświetlenie dwóch so-

łectw; rewaloryzacja zabytkowego parku i pałacu w Przyszowicach; poszerzenie bazy przedszkolnej i 

szkolnej; minicentra energetyczne; bigazownia oraz dokończenie kanalizacji i budynek socjalny. 

Starania o pozyskanie funduszy z pozabudżetowych są wielokierunkowe. Projekty, które nie uzyskają 

dofinansowania w konkursie, mają szansę uzyskać je z puli pozakonkursowej. Projekty, które będą 

poprawiać efektywność energetyczną mogą być zgłaszane do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska. Trwają prace nad opracowaniem programu ograniczania niskiej emisji. Dokument ten 

będzie wytyczał pewne kierunki działania, zostanie przedłożony komisjom Rady Gminy. 

Gmina czyni również starania o pozyskanie nieruchomości potocznie nazywanej „Dworem”. Są szan-

se na pozyskanie terenu na którym znajduje się studnia głębinowa. Gmina zamierza także wystąpić o 

stan faktyczny zobowiązań właścicieli, którzy zarządzają obszarem na którym jest posadowiony budy-

nek administracyjny oraz obory i stodoły.   

Janina Pohl w uzupełnieniu odpowiedzi poinformowała, że są prowadzone starania o wybudowanie 

sieci gazowniczej na pewnym obszarze sołectwa Paniówki. Gmina otrzymała ze spółki gazowniczej 

zapewnienie o dostawie gazu dla potrzeb przedszkola w Paniówkach. Spółka wybuduje sieć główną 

oraz przyłącza. Termin ustalono na koniec marca, z koniecznością odbioru od kwietnia. Termin nie 

zostanie dotrzymany, opóźnienie wyniesie około 2 miesiące. Wybudowana zostanie sieć średniego 

ciśnienia, ø 90 PE. Będzie obejmowała rejon ulic Dworskiej, Działkowej, Dębowej i Strażackiej i bę-

dzie rozpoczynała się na ul. Zwycięstwa w rejonie szkoły.  

W Gierałtowicach jest sieć gazowa, ale korzystają z niej tylko obiekt komunalne, ale mieszkańcy tylko 

w minimalnym stopniu. Przedsiębiorstwo zawsze kalkuluje opłacalność przedsięwzięcia, okazuje się, 

że mieszkańcy nie chcą korzystać z gazu, zwłaszcza do ogrzewania, i okazuje się, że instalacja była-

by nieopłacalna to nie podejmuje rozbudowy sieci. 
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Radny Paweł Hirsz: Na interpelację złożoną na sesji w dniu 30 listopada 2014r. w sprawie usunięcia 

uskoku na ul. Polnej, na odcinku miedzy Chudowem a Przyszowicami Zarząd Dróg Powiatowych w 

Gliwicach ustosunkował się w piśmie z dnia 19 lutego 2015r. skierowanym do kopalni „Sośnica-

Makoszowy”. Co przez trzy miesiące działo się w sprawie mojej interpelacji? Kiedy Gmina Gierałtowi-

ce napisała do zarządcy drogi?  

W odpowiedzi na interpelację w sprawie utworzenia funduszu na remont budynków ujętych w Gminnej 

Ewidencji Zabytków odpowiedziano, że gmina zajmie się tematem kiedy Wojewódzki Konserwator 

Zabytków wyda ostateczna listę zabytków. Czy lista zabytków, o której była mowa w sprawozdaniu z 

posiedzeń komisji jest ta ostateczną? 

Odp. Maria Kuczera: Na posiedzeniu komisji omawiano ogólne zagadnienia związane z Gminną Ewi-

dencją Zabytków. Radnych poinformowano, że gmina wystąpiła o wykreślenie obiektów, które utraciły 

walory zabytku, konserwator część pozycji uwzględnił. Gmina nadal nie zgadza się ze stanowiskiem 

konserwatora dlatego ponownie zgłosiła wniosek o wykreślenie obiektów. Na ten drugi wniosek nie 

uzyskała jeszcze odpowiedzi. Teraz oczekuje na ostateczne stanowisko Konserwatora, po uzyskaniu 

tej informacji przystąpi do opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkam i. Opracowanie 

dokumentu zastanie zlecone firmie zewnętrznej. Dokument musi przyjąć Rada Gminy w drodze 

uchwały. 

 

Ad.10 Wolne głosy komunikaty i informacje.  

Przewodniczący RG poinformował, że w okresie międzysesyjnym Radny Marek Błaszczyk złożył in-

terpelację. Podnosi w niej, że mieszkanka Przyszowic skarży się, że ul. Grobla stale jest zanieczysz-

czona, a maź z drogi spływa na jej działkę. Odpowiedź wpłynęła w dniu dzisiejszym.  

 

Józef Długaj poinformował, że na dzień 4 marca 2015r. zwołana jest wizja w terenie w sprawie popra-

wy bezpieczeństwa na drodze do szkoły w Paniówkach. Sołtys i radni mogą w niej uczestniczyć.  

 

Radna Janina Cicha-Rożek zaprosiła wszystkich obecnych na otwarcie wystawy poświęconej śp. 

Księdzu Władysławowi Robocie. Otwarcie wystawy będzie miało miejsce w  dniu 23 marca 2015r. o 

godzinie 17
00 

w auli szkoły w Gierałtowicach. IPN ogłosił projekt edukacyjny pt. „Kamienie pamięci”, 

poświęcony osobom duchownym które przyczyniły się do wolności naszej ojczyzny. Miejscowa szkoła, 

Koło Związku Górnośląskiego i Stowarzyszenie Porada podjęli temat. Pierwszym owocem tego dzia-

łania jest otwarcie wystawy.  

 

Sołtys Andrzej Gawlik poinformował, że w dniu 23 marca 2015r. o godzinie 17
00

 Rada Sołecka Przy-

szowice zamierza zwołać zebranie wiejskie.  

 

Radny Zygmunt Strzoda poruszył sprawę nieczynnej oczyszczalni ścieków przy szkole w Paniówkach. 

Obiekt jest zamknięty, ale ktoś wykorzystuje go do składowania odpadów - pozostałości po oczysz-

czeniu ścieków. Obiekt jest położony przy drodze do basenu, po drodze chodzą dzieci, a po całym 
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terenie biegają psy. Ta sytuacja stwarza zagrożenie zdrowia osób jakie znajdą się w pobliżu. Radny 

zwrócił się do Wójta z prośbą o podjęcie interwencji. Radni podjęli interwencję w tej sprawie, miejsce 

niezwłocznie zostało oczyszczone, ale procederu nie zaniechano. Na drugi dzień sytuacja się powtó-

rzyła. Do takiej sytuacji nie powinno dojść, Brama wjazdowa jest zamknięta na kłódkę, a mimo tego że 

odpowiedzialne służby PKG powzięły informację, zainterweniowały należycie, już na drugi dzień sytu-

acja się powtórzyła, sprawca znowu otrzymał klucz i wylał fekalia.  

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Marta Pyzik potwierdziła, że sprawa zdarzyła się dwukrotnie. 

Dwukrotnie podjęto działania i usunięto nieczystości. Zwołano spotkanie przedstawicieli wszystkich 

zainteresowanych podmiotów, na którym zostanie ustalone co trzeba zrobić żeby proceder się nie 

powtarzał. 

 

Sołtys Józef Posiłek zgłosił wniosek, żeby zwołać wizje w terenie w sprawie udrożnienia rowu przy ul. 

Topolowej w Chudowie, zasypanego samowolnie przez jednego z mieszkańców. Rów zbiera wody 

płynące od ul. Szkolnej i od ul. Topolowej. Sprawca musi szkodę naprawić, jeżeli chce uzyskać dojazd 

do swojej posesji to musi zarurować odcinek rowu. Już zadeklarował, że do 20 stycznia sprawę zała-

twi, ale słowa nie dotrzymał. Nie można już dłużej czekać, bo woda stoi i zalewa okoliczne tereny. 

Traktory i ciężki sprzęt spółdzielni „Przełom” Bujaków od miesiąca jeżdżą ulica Brzezina i niszczą 

drogę. Droga nie została utwardzona, ale nie jest przystosowana do tego żeby mogły po niej jeździć 

ciężkie pojazdy. Gmina powinna wezwać spółdzielnię „Przełom” Bujaków żeby wyasygnowała pienią-

dze na remont tej drogi. Traktory spółdzielni niszczą też wszystkie drogi polne, którymi dojeżdżają do 

pól.  

Sołtys Gerda Czapelka powiedziała, że traktory RSP „Przełom” dojeżdżają do własnych pól, muszą 

korzystać z dróg polnych, bo inaczej pola uprawiać się nie da.  

 

Radny Paweł Hirsz zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Komisji Górnictwa o zmianę terminu 

wyjazdowego posiedzenia komisji, zaplanowanego na dzień 10 marca 2015r. W uzasadnieniu powie-

dział, że posiedzenie będzie poświęcone wizji w terenie sołectwa Panówki, dlatego zależy mu żeby w 

nim uczestniczyć.  

Przewodniczący Komisji Górnictwa zmienił termin posiedzenia na dzień 12 kwietnia 2015r. 

 

Radny Paweł Hirsz: Na posiedzeniu Komisji Budżetu i Planowania, na którym będzie omawiana spra-

wa diet dla radnych i sołtysów, przedstawić koszty funkcjonowania danej komisji, za okres poprzedniej 

kadencji RG. 

 

Radny Paweł Szary zgłosił wniosek, żeby przekazać radnym do wiadomości postanowienie w sprawie 

zaopiniowania dodatku do planu ruchu kopalni „Sośnica-Makoszowy” oraz porozumienie jakie zostało 

podpisane. 

 

Sołtys Bogusław Mryka zapytał, czy sugestie Rady Sołeckiej są brane pod uwagę przy konstruowaniu 

budżetu na rok przyszły? Jakie możliwości mają radni w zakresie konstruowania budżetu? 
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W odpowiedzi Skarbnik Gminy Michał Kafanke wyjaśnił, że obowiązuje uchwała Rady Gminy w spra-

wie procedury prac nad projektem uchwały budżetowej. Zgodnie z tą uchwałą  

Wnioski do budżetu są bardzo różne, są zadania drobne, które są przyjęte do budżetu, ale nie są  

opisane w szczegółowości uchwały budżetowej, są również zadania bardzo duże, mające zasadnicze 

znaczenie. Wszystkie propozycje jakie spływają z sołectw są brane pod uwagę przy konstruowaniu 

projektu uchwały budżetowej, choć nie wszystkie mogą być w tym projekcie uwzględnione. Radni 

mogą wnosić poprawki do uchwały budżetowej, ale wniosek musi się bilansować, wskazując zadanie 

wnioskujący musi wskazać źródło jego finansowania przy czym wniosek nie może naruszać równo-

wagi budżetowej, w wyniku uwzględnienie wniosku deficyt budżetu nie może być zwiększony.  

 

Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy: 

Sesja Rady powiatu odbyła się 26 lutego 2015; 

Rozpoczęto prace nad zmianami w statucie gminy i statutach sołectw. Wszyscy radni i kierownicy 

referatów Urzędu Gminy są proszeni o przekazanie swoich uwag do Biura Rady Gminy, w terminie do 

dnia 31 marca 2015r, 

Od 9 marca 2015 Wojewoda i Marszałek Województwa Śląskiego goszczą delegację samorządowców 

z Ukrainy. W Gminnie Gierałtowice gościły będą dwie osoby.  

Następna sesja RG odbędzie się w dniu 31 marca 2015r. 

Przewodniczący złożył serdeczne życzenia wszystkim paniom z okazji Dnia Kobiet, przypadającego 

na dzień 8 marca oraz sołtysom z okazji dnia Sołtysa, jaki przypada na dzień 11 marca. 

 

Ad.11 Zamknięcie sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy Józef Buchczyk stwierdził, że porządek sesji został wyczerpany po 

czym ogłosił zamknięcie obrad VI sesji Rady Gminy Gierałtowice. 

 

 

 

 

Protokołowała: Stefania Swoboda 

Załączniki: 

1) Lista obecności radnych. 

2) Lista obecności zaproszonych gości. 

3) Interpelacje złożone na piśmie. 

4) Uchwały podjęte na sesji Nr VI/37/15 – VI/42/15 

 


