
Zawiadamia się mieszkańców, że XXII sesja Rady Gminy Pawłowice odbędzie 
się 27 listopada 2012 r. o   godz.  15 30 w Urzędzie Gminy Pawłowice 
ul. Zjednoczenia 60 – sala narad  Rady Gminy ( II piętro) . 
 
 

Porządek  obrad:  
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności; 
2. Przedstawienie porządku obrad; 
3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy Pawłowice z dnia 23 października 2012r; 
4. Przedstawienie wykazu pism skierowanych do Rady Gminy w okresie 

międzysesyjnym; 
5. Informacja o działalności Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych w okresie 

międzysesyjnym; 
6. Informacja o pracach komisji stałych Rady Gminy w okresie międzysesyjnym; 
7. Interpelacje radnych; 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej Prognozie finansowej na lata 2012 

– 2015; 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2012 rok; 
10. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej; 
11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi  na uchwałę Rady Gminy Pawłowice 

nr XVIII/220/2008 z dnia 28 października 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania 
psów do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach; 

12. Podjęcie uchwały w sprawie  opłaty od posiadania psów; 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale Nr XXI/260/2012 Rady Gminy 

Pawłowice z dnia 23 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości; 

14. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia stawek dotacji  przedmiotowej dla Gminnego 
Ośrodka Sportu w Pawłowicach; 

15. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu  uiszczania opłat 
za gospodarowanie  odpadami komunalnymi; 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych 
położonych na terenie Warszowic.  

17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Pawłowice.  

18. Podjęcie uchwały w sprawie konkursu dla najlepszych absolwentów klas programowo 
najwyższych poszczególnych typów szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowice; 

19. Podjęcie uchwały w sprawie konkursu dla najlepszych uczniów ze szkół prowadzonych 
przez Gminę Pawłowice; 

20. Podjęcie uchwały w sprawie konkursu dla najlepszych uczniów – sportowców 
poszczególnych typów szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowice; 

21. Podjęcie uchwały w sprawie  Programu pomocy stypendialnej dla uczniów 
„Motywacja”; 

22. Podjęcie uchwały w sprawie  programu stypendialnego „Szansa”; 
23. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej 

dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Pawłowice. 
24. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Pawłowice miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych; 
25. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  
na 2013 rok. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej 
dla Miasta Bielska – Białej  na dofinansowanie działalności  Ośrodka Przeciwdziałania 
Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej. 

27. Wolne głosy i wnioski. 
28. Zakończenie obrad. 



Projekt

z dnia......

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia .................... 2012 r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2012-2015 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art.229, art. 230 ust.1 i 6 oraz 
art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art.85, art. 121 ust. 8 i art. 
122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach 
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki 
i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej 

Rada Gminy Pawłowice 
uchwala: 

§ 1. 1. W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzić następujące zmiany: 

1) w pkt III załącznika 

a) w poz. 9 zmniejszyć łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 50 000,00 zł oraz 
zmniejszyć limit wydatków w roku 2012 o kwotę 50 00,00 zł, 

b) w poz. 8 zwiększyć łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 50 000,00 zł oraz limit 
wydatków w 2012 r. o kwotę 50 000,00 zł, 

2. Załącznik nr 1 i 2 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 wprowadzić do załącznika nr 1 do uchwały 

Nr XIII/160/2011 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2012-2015. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Nazwa i cel przedsi ęwzięcia Okres realizacji
Limit wydatków w poszczególnych latach 

2012 2013 2014 2015

I 0 0 0 0 0
0

II

1 UG 2011-2014 0

2
ZSO    Pawłowice 2011-2013 0,00 0,00

3
ZSO    Pawłowice 2011-2013 0,00 0,00

4
KIDS- Kreatywnie Indywidualizujemy Działania Szkoły GZO Pawłowice 2012-2013 0,00 0,00

5
OPS Pawłowice 2012-2013 0,00 0,00

6
Skarby dla malucha – POKL OPS Pawłowice 2012-2013 0,00 0,00

7
SP Pielgrzymowice 2012-2014 0,00

Suma X X 0,00

III

1 ROZBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU A URZĘDU GMINY UG 2007-2012 0 0 0

2 NADBUDOWA BUDYNKU SP nr 1 W PAWŁOWICACH UG 2010-2012 0 0 0

3 UG 2008-2012 0 0 0

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Nr ..../2012 Rady Gminy Pawłowice 

Lp.

Jednostka organizacyjna 
odpowiedzialna za 

realizacj ę lub koordynuj ąca 
wykonywanie 

przedsi ęwzięcia

Łączne nakłady 
finansowe

Limit 
zobowi ązań

Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp 
(zapewnienie ciagło ści dzialania jednostki)

Przedsi ęwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (w ydatki bie żące)

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO 625 500,00 219 500,00 175 000,00 50 000,00

290 000,00

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokości 
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Z 
wiedzą i doświadczeniem  w przyszłość II-POKL

309 067,60 218 638,45 18 042,26
236 680,71

Uczenie się przez całe życie – Comenius                    Partnerski 
Projekt Szkół 66 555,00 46 555,00 10 000,00

56 555,00

277 599,14 183 459,14 94 140,00
277 599,14

Impuls – aktywizacja społeczno zawodowa osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym w Gminie Pawłowice 268 215,78 129 078,85 139 136,93

268 215,78

49 460,23 1 950,00 47 510,23
49 460,23

ECO&ART, Comenius 80 000,00 10 000,00 41 000,00 29 000,00
80 000,00

1 676 397,75 809 181,44 524 829,42 79 000,00 1 258 510,86

Przedsi ęwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (w ydatki maj ątkowe)

9 000 000 7 500 000,00
1 800 000,00

3 040 000 1 450 000,00
450 000,00

ROZBUDOWA OŚRODKA ZDROWIA W PAWŁOWICACH NA 
POTRZEBY CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ  
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PARKU

2 900 000 2 000 000,00
200 000,00
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4 UG 2010-2012 0 0 0

5 UG 2011-2014 0

6 UG 2012-2013 0 0

7 BUDOWA CENTRUM KULTURY GOK 2011-2014 0

8 GZWIK 2005-2012 0 0 0

9 PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KRZYZOWICE GZWIK 2007-2012 0 0 0

10 GZWIK 2010-2012 0 0 0

11 PRZEBUDOWA UL. KOŚCIELNEJ W WARSZOWICACH UG 2011-2013 0 0

12 UG 2011-2013 0 0

13 UG 2009-2012 0,00 0 0

14

15 UG 2011-2013 0 0

16 UG 2011-2012 0,00 0 0

17 MZK Jastrzębie 2012-2013 0 0

18 2012-2015

19 PRZEBUDOWA UL.GRZYBOWEJ  W PAWŁOWICACH UG 2012-2014

20 UG 2012-2015

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W 
GMINIE PAWŁOWICE 1 640 000 690 000,00

690 000,00

BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO WZDŁUZ 
UL.POLNEJ W PAWŁOWICACH NA ODCINKU OD 
UL.ZJEDNOCZENIA DO UL.MICKIWICZA

770 000,00 110 000,00 300 000,00 300 000,00
710 000,00

BUDOWA  DRÓG GOSPODARCZYCH WEWNĘTRZNYCH 
WZDŁUŻ DK 81 NA ODCINKU OD ULPSZCZYŃSKIEJ W 
PAWŁOWICACH DO UL.KOŚCIELNEJ W WARSZOWICACH

1 300 000 200 000,00 1 100 000,00
1 300 000,00

8 260 000 160 000,00 6 000 000,00 2 000 000
8 160 000,00

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWO-
GRAWITACYJNEJ W SOŁECTWACH GOLASOWICE, 
JARZABKOWICE, PIELGRZYMOWICE W GMINIE PAWŁOWICE 
ETAP I-VII

5 180 000 3 330 000,00

3 330 000,00

5 375 000 1 975 000,00
1 975 000,00

BUDOWA ODCINKA WODOCIĄGU UL.KRASZEWSKIEGO-
GOLASOWICKA GOLASOWICE 1 130 000 1 100 000,00

1 050 000,00

2 110 000 30 000,00 2 000 000
2 030 000,00

PRZEBUDOWA UL.MODRZEWIOWEJ W 
PIELGRZYMOWICACH 3 190 000 840 000,00 2 300 000

3 140 000,00

  ELEKTRONICZNE WROTA DLA POWIATU PSZCZYNSKIEGO   
                                                                                                            
   

538 644,44 523 730,00
523 730,00

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY 
UL.ZJEDNOCZENIA W  PAWŁOWICACH 3 440 000,00 400 000,00 3 000 000,00

3 400 000,00

PRZEBUDOWA UL. KRZYZOWEJ WRAZ Z PARKINGIEM W 
PIELGRZYMOWICACH 1 300 000,00 1 300 000,00

1 300 000,00

Wsparcie obsługi i bezpieczeństwo pasażerów MZK Jastrzębie 
innowacyjnymi systemami informatycznymi 98 256,00 19 500,00 78 756,00

98 256,00

BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W GMINIE 
PAWŁOWICE GZWiK 6 395 000,00 35 000,00 90 000,00 270 000,00 6 000 000

6 395 000,00

1 050 000,00 50 000,00 500 000,00 500 000,00
1 050 000,00

ZAGOSPODAROWANIE  GŁOWICY WSCHODNIEJ WRAZ Z 
DROGAMI DOJAZDOWYMI /OBWODNICAUL.SZYBOWA 7 070 000,00 70 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000

7 070 000,00——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
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21 GZWIK 2012-2013 0 0

22 GOS 2012-2013 0 0

23 PRZEBUDOWA UL.PARTYZANTÓW W KRZYŻOWICACH UG 2012-2014 0

24 UG 2012-2014 0

25 BUDOWA BOISKA PRZY ZSP GOLASOWICE UG 2012-2013 0,00 0

26 BUDOWA BOISKA PRZY SP WARSZOWICE UG 2012-2013 0,00 0

27 GZK 2012-2013 0,00 0

28 UG 2012-2013 0,00 0,00 0

 X X

IV

1 poręczenie dla OSM Pawłowice GMINA PAWŁOWICE 2007-2012 0,00 0,00 0,00

Suma X X 0,00 0,00 0,00

Łącznie ( I + II + III+IV) X X

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ UL. WYZWOLENIA- 
ZAPŁOCIE PAWŁOWICE 510 000,00 10 000,00 500 000,00

510 000,00

MODERNIZACJA BOISKA TRENINGOWEGO ZE SZTUCZNĄ 
NAWIERZCHNIĄ W PAWŁOWICACH 1 250 000,00 50 000,00 1 200 000,00

1 250 000,00

3 080 000,00 30 000,00 50 000,00 3 000 000,00
3 080 000,00

REWITALIZACJA PARKU PRZY UL. ZJEDNOCZENIA              W 
PAWŁOWICACH 1 335 000,00 35 000,00 1 000 000,00 300 000,00

1 335 000,00

440 000,00 40 000,00 400 000,00
440 000,00

670 000,00 70 000,00 600 000,00
670 000,00

PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU  C DLA POTRZEB 
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PAWŁOWICACH 390 000,00 220 000,00 170 000,00

390 000,00

Poprawa układu komunikacyjnego w ciągu dróg powiatowych     
ul .Ligonia i Zwycięstwa      w Krzyżowicach oraz ul. Boryńskiej w 
Warszowicach – etap II ul .Ligonia  w Krzyżowicach 

1 400 000,00 1 400 000,00
1 400 000,00

72 861 900,44 22 238 230,00 21 688 756,00 9 370 000 9 000 000 53 746 986,00

Wieloletnie por ęczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust.  4 pkt 3 ufp 

77 630,14 11 003
11 003,00

77 630,14 11 003 11 003,00

74 615 928,33 23 058 414,44 22 213 585,42 9 449 000,00 9 000 000 55 016 499,86
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Uzasadnienie

Objaśnienia do uchwały nr …./2012  Rady Gminy Pawłowice z dnia…….. 

W związku  ze zmianą  nakładów i limitów na istniejących zadaniach: 

1. „Przebudowa  oczyszczalni ścieków” – zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł, 

2. „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej w sołectwach Golasowice, 

Jarząbkowice, Pielgrzymowice w Gminie Pawłowice etap I-VII”- zwiększenie o kwotę 50 000,00 
zł. 

wystąpiła konieczność zmiany załącznika nr 2 do  uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2012-2015. 

——————————————————————————————————————————————————
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Projekt

z dnia......

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia .................... 2012 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2012 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
/tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ i art.3, 4 ustawy z dnia 13 
listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 
88 poz.535 /oraz art.211, 212, 216, 217, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych /Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240/ po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki 
i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej 

Rada Gminy Pawłowice 
uchwala: 

§ 1. 

 

A. ZWIĘKSZYĆ DOCHODY BUDŻETU GMINY O KWOTĘ 1.402.688,37 

w tym:   
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 650.959,00 

a/ dochody bieżące  617.759,00 

wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych   
niezgodnie z przeznaczeniem , pobranych w nadmiernej wysokości  617.759,00 

b/ dochody majątkowe  33.200,00 

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane   
z innych źródeł  33.200,00 

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 501.225.37 

a/ dochody majątkowe  501.225,37 

dotacje celowe w ramach programów finansowanych   
z udziałem środków europejskich  501.225,37 

Dz. 758 Różne rozliczenia  250.504,00 

a/ dochody bieżące  250.504,00 

część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  250.504,00 

   
B. ZMNIEJSZYĆ DOCHODY BUDŻETU GMINY O KWOTĘ 1.547.688,37 

w tym:   
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych o kwotę 1.547.688,37 
i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych   
oraz wydatki związane z ich poborem   
a/ dochody bieżące  1.547.688,37 

podatek od nieruchomości  1.547.688,37 
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C. ZWIĘKSZYĆ WYDATKI BUDŻETU GMINY O KWOTĘ 10.000,00 

w tym:   
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 10.000,00 

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów  10.000,00 

a/ wydatki bieżące  10.000,00 

świadczenia na rzecz osób fizycznych  10.000,00 

   
D. ZMNIEJSZYĆ WYDATKI BUDŻETU GMINY O KWOTĘ 155.000,00 

w tym:   
Dz. 852 Pomoc społeczna o kwotę 155.000,00 
rozdz. 85213   
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające  
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia   
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum   
integracji społecznej  1.400,00 

a/ wydatki bieżące  1.400,00 

w tym:   
wynagrodzenia i składki od nich naliczane  1.400,00 
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki   
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  61.000,00 

a/ wydatki bieżące  10.000,00 

świadczenia na rzecz osób fizycznych   
wydatki związane z realizacją zadań statutowych  51.000,00 

rozdz. 85216  Zasiłki stałe  15.000,00 

a/ wydatki bieżące   
w tym:   
świadczenia na rzecz osób fizycznych  15.000,00 
rozdz. 85219  Ośrodki pomocy społecznej  35.000,00 
a/ wydatki bieżące  35.000,00 

w tym:   
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  35.000,00 

rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  42.600,00 

a/ wydatki bieżące  42.600,00 

w tym:   
wynagrodzenia i składki od nich naliczane  42.600,00 

   
   
Dochody budżetu gminy wynoszą: 72.709.714,24  
Wydatki  budżetu gminy wynoszą: 93.714.056,64  
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

——————————————————————————————————————————————————
Id: 56062650-05B1-437F-8C7A-B19DB86C83BC. Projekt Strona 3



Uzasadnienie

W związku ze zwiększeniem subwencji wyrównawczej z tytułu utraconych dochodów w podatku 
od nieruchomości / KSSE strefa/ w wysokości 250.504,00 zł. , refundacją środków w formie dotacji 
za termomodernizację OSP Pielgrzymowice i Przedszkole Pielgrzymowice 
w wysokości 501.225,37 zł. oraz podpisaną ugodą pozasądową z KWK „Pniówek” za przebudowę 
sieci wodociągowej na ul. Kościelnej w Warszowicach w wysokości 33.200,00 zł. zwrot z GZWIK 
rozliczenie dotacji-617.759,00 zł. - wprowadza się powyższe środki do budżetu postronnie 
dochodów przy równoczesnym zmniejszeniu prognozowanych dochodów z tytułu podatku od 
nieruchomości osób prawnych /dot. wyrobisk 1.547.688,37 

W ramach planu finansowego OPS dokonuje się zwiększenia środków na pomoc materialną dla 
uczniów o kwotę 10.000,00 – przeniesienie między działami 852 i 854. 

Pozostałe wolne środki w OPS /145.000,00 zł./ przekazuje się na zmniejszenie dochodów. 

——————————————————————————————————————————————————
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Projekt

z dnia......

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia .................... 2012 r.

w sprawie opłaty targowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 
613 z późn. zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 749) po pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego 
oraz Komisji Działalności Społecznej 

Rada Gminy Pawłowice 
uchwala: 

§ 1. 1. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy Pawłowice 
w wysokości 50,00 zł, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Dzienna stawka opłaty targowej w sołectwie Pawłowice, Golasowice, Pielgrzymowice, 
Krzyżowice i Warszowice w obrębie 20 m od kościołów oraz na placu usytuowanymna części działki 
579/54 w Pawłowicach pomiędzy ulicą Górniczą i Pukowca wynosi 20,00 zł. 

§ 2. Zwalnia się z opłaty targowej dokonywanie sprzedaży na Rynku, usytuowanym na działce 
1140/1 w Pawłowicach, w czasie organizowanych przez Gminę Pawłowice jarmarków. 

§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. 

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 

2. Wyznacza się do poboru opłaty targowej inkasentów: 

a. Gminny Ośrodek Sportu w Pawłowicach z siedzibą w Pawłowicach przy ulicy Szkolnej 1 B na 

terenie Pawłowice Osiedle; 

b. Sołtysów w poszczególnych sołectwach na terenie Gminy Pawłowice. 

3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej 
w wysokości 

a. 90% pobranych i terminowo odprowadzanych kwot w obrębie Pawłowic Osiedla; 

b. 10% pobranych i terminowo odprowadzonych kwot w obrębie sołectw Gminy Pawłowice. 

4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, za okresy miesięczne, w terminie do 
5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek Gminy Pawłowice. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz ogłoszeniu 
w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy i w prasie lokalnej "Racje Gminne". 

§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XXXVIII/407/2010 Rady 
Gminy Pawłowice z dnia 19 października 2010 r. w sprawie opłaty targowej oraz Uchwała 
Nr VIII/107/2011 Rady Gminy Pawłowice z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie zmiany w Uchwale 
Nr XXVIII/407/2010 Rady Gminy Pawłowice z dnia 19 października 2010 r. w sprawie opłaty targowej. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku. 
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Uzasadnienie

Opłata targowa jest opłatą pobieraną od osób prowadzących handel na terenie Gminy 
Pawłowice. Wysokość tej opłaty, sposób jej poboru oraz terminy jej płatności określa Rada Gminy 
w uchwale. W projekcie uchwały na 2013 rok konstrukcja oraz sposób poboru opłaty targowej 
pozostają identyczne jak te, które obowiązywały w roku bieżącym. W związku z rezygnacją złożoną 
przez inkasenta z Pawłowic Osiedla proponuje się wyznaczyć do poboru opłaty targowej inkasenta 
Gminny Ośrodek Sportu w Pawłowicach oraz sołtysów w poszczególnych sołectwach na terenie 
gminy Pawłowice. Gminny Ośrodek Sportu w Pawłowicach za pobrane inkaso będzie otrzymywał 
wynagrodzenie w wysokości 90% pobranych i terminowo odprowadzonych kwot, natomiast sołtysi 
poszczególnych sołectw będą otrzymywać za pobrane inkaso wynagrodzenie w wysokości 10% 
pobranych i terminowo odprowadzonych kwot. 
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Projekt

z dnia......

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia .................... 2012 r.

w sprawie przekazania skargi na uchwałę Rady Gminy Pawłowice nr XVIII/220/2008 z dnia 
28 października 2008r. w sprawie opłaty od posiadania psów do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gliwicach 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki 
i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej 

Rada Gminy Pawłowice 
u c h w a l a 

§ 1. Uznać za zasadną skargę Prokuratora Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju o sygnaturze akt 
Pa 60/12 na Uchwałę Rady Gminy Pawłowice nr XVIII/220/2008 z dnia 28 października 2008 r. 
w sprawie opłaty od posiadania psów i przekazać skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Gliwicach. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

W dniu 31 października 2012 r. do Urzędu Gminy Pawłowice wpłynęła skarga Prokuratora 
Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju na zapisy uchwały Rady Gminy Pawłowice nr XVIII/220/2008 
z dnia 28 października 2008r. w sprawie opłaty od posiadania psów w części dotyczącej zwolnienia 
od opłaty, polegającego na ustanowieniu zwolnienia od niej „płatników podatku od nieruchomości 
od budynków mieszkalnych” . Prokurator Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju zarzucił wyżej wymienionej 
uchwale istotne naruszenie prawa polegające na przekroczeniu upoważnienia poprzez 
wprowadzenie zwolnienia o charakterze podmiotowym, w sytuacji, gdy w kompetencji rady gminy 
pozostaje ustanawianie jedynie zwolnień o charakterze przedmiotowym. 

Rada Gminy Pawłowice postanowiła uznać skargę za zasadną ponieważ zastosowane 
zwolnienie ma charakter podmiotowy. Chodzi w nim o zwolnienie od opłaty „płatników podatku od 
nieruchomości od budynków mieszkalnych”, czyli odnosi się do określonych kategorii osób. 

Zgodnie z procedurą wynikającą z ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z późń. zm.) Rada Gminy przekazuje 
skargę do rozpatrzenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. 

——————————————————————————————————————————————————
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Projekt

z dnia......

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia .................... 2012 r.

w sprawie opłaty od posiadania psów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 
95, poz. 613 z późn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego 
oraz Komisji Działalności Społecznej 

Rada Gminy Pawłowice 
uchwala: 

§ 1. Wprowadza się na obszarze Gminy Pawłowice opłatę od posiadania psów. 

§ 2. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 30,00 zł od jednego psa. 

§ 3. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 30 czerwca roku podatkowego, 
a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania 
tego obowiązku w wysokości 50% stawki rocznej. W przypadku wygaśnięcia obowiązku uiszczenia 
opłaty w pierwszym półroczu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się o 50%. 

§ 4. Wpłaty opłaty od posiadania psów dokonuje się bezpośrednio na konto Urzędu Gminy 
Pawłowice. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz ogłoszeniu 
w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy i w prasie lokalnej „Racje Gminne”. 

§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XVIII/220/2008 Rady 
Gminy Pawłowice z dnia 28 października 2008r. w sprawie opłaty od posiadania psów. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art.19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy, 
w drodze uchwały określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek 
opłaty od posiadania psów. 

W projekcie proponuje się rezygnację z poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, ze 
względu na coraz większą ilość wpłat dokonywanych przez podatników w formie elektronicznej 
i bezgotówkowej bezpośrednio na rachunek bankowy organu oraz w związku ze złożoną 
rezygnacją z pełnienia funkcji inkasenta przez inkasenta sołectwa Pawłowice-Osiedle. 
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Projekt

z dnia......

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia .................... 2012 r.

w sprawie zmiany w uchwale Nr XXI/260/2012 Rady Gminy Pawłowice z dnia 23 października 
2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 
1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. 
Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) po pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz 
Komisji Działalności Społecznej 

Rada Gminy Pawłowice 
uchwala: 

§ 1. W uchwale Nr XXI/260/2012 Rady Gminy Pawłowice z dnia 23 października 2012 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości wprowadza się następującą zmianę: 

1. Zmienia się treść § 1 pkt.1) lit. c) , który otrzymuje brzmienie: 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego – 0,26 zł od 1 m² powierzchni, za wyjątkiem gruntów 
sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków pod symbolem ”dr” z wyłączeniem gruntów 
określonych w art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
– 0,05 zł od 1 m² powierzchni. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz ogłoszeniu 
w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy i w prasie lokalnej "Racje Gminne". 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku. 
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy 
jest zobowiązana do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.Uchwała Nr 
XXI/260/2012 Rady Gminy Pawłowice w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości została podjęta w dniu 23 października 2012r. Wzorem lat ubiegłych obniżono stawkę 
podatku od gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków pod symbolem „dr” do 
wysokości 0,05 zł od 1 m² powierzchni w stosunku do gruntów pozostałych, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego, gdzie stawka wynosi 0,26 zł od 1 m² powierzchni.W w/w uchwale w sprawie wysokości 
stawek podatku od nieruchomości nie doprecyzowano jednak, że chodzi o grunty sklasyfikowane 
w ewidencji gruntów i budynków pod symbolem „dr” z wyłączeniem gruntów określonych w art. 2 ust. 
3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, czyli gruntów zajętych pod 
pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane 
w nich budowle – z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż 
eksploatacja autostrad płatnych, które to grunty są wyłączone z opodatkowania. 

Biorąc pod uwagę powyższe uznaje się za zasadne podjęcie przedmiotowej uchwały 
wprowadzającej zmianę treści § 1 pkt 1) lit. c) w uchwale Nr XXI/260/2012 Rady Gminy Pawłowice 
z dnia 23 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

——————————————————————————————————————————————————
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Projekt

z dnia......

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia .................... 2012 r.

w sprawie: ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Gminnego Ośrodka Sportu 
w Pawłowicach 

Na podstawie art. 6, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001r. nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami/ art. 219 ust. 1 i 
4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2009r. nr 157 poz. 1240 
z późniejszymi zmianami / po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego 
oraz Komisji Działalności Społecznej 

Rada Gminy Pawłowice 
uchwala 

§ 1. 
Ustalić dla samorządowego zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Sportu – stawkę dotacji 
przedmiotowej w wysokości: 

1) 181,20 zł do 1 m2 powierzchni, obiektu sportowego: Kryta Pływalnia „Wodny Raj”, 

2) 69,00 zł do 1 m2 powierzchni, obiektu sportowego: hala sportowa przy ul. Szkolnej 1b 
w Pawłowicach, 

3) 114,60 zł do 1 m2 powierzchni, obiektu sportowego: Centrum Multidyscyplinarne ul. Pukowca 7 w 
Pawłowicach. 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 01.12.2012r. 

§ 4. 
Okres obowiązywania niniejszej Uchwały wyznacza się od dnia 01.12.2012r. do dnia 31.12.2013r. 

§ 5. 
Traci moc uchwała Nr XXVI/309/2009 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 października 2009 r. 
z późniejszymi zmianami. 
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Uzasadnienie

W związku z interpretacją Regionalnej Izby Obrachunkowej Oddział Zamiejscowy w Bielsku-
Białej dotyczącą definicji dotacji przedmiotowej, co było podstawą do uchylenie uchwały nr 
XX/255/2012 z dnia 25.09.2012 r. dotyczącą stawek dotacji przedmiotowej, Gminny Ośrodek 
Sportu przeprowadził szczegółową kalkulację kosztów i przychodów za okres od stycznia do 
września 2012 roku i skalkulował stawki dotacji przedmiotowej do 1 m2 powierzchni użytkowej 
obiektów sportowych: 
1) Kryta pływalnia „Wodyny Raj” – 3 804 m2 
2) Hala sportowa przy ul. Szkolnej 1b w Pawłowicach – 2 852 m2 
3) Centrum Multidyscyplinarne przy ul. Pukowca 7 w Pawłowicach – 1 559 m2 
Skalkulowane stawki dotacji przedmiotowej gwarantują realizację zadań statutowych jakie zostały 
powierzone GOS. 
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Projekt

z dnia......

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia .................... 2012 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi . 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6l ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. 
poz. 391) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz 
Komisję Działalności Społecznej: 

Rada Gminy Pawłowice 
uchwala 

§ 1. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwana dalej opłatą, wnoszona będzie 
z góry bez wezwania, raz na kwartał przez właścicieli nieruchomości, w łącznej wysokości za trzy 
miesiące kalendarzowe,w terminach: 

1) za I kwartał do 15 stycznia danego roku, 

2) za II kwartał do 15 kwietnia danego roku, 

3) za III kwartał do 15 lipca danego roku, 

4) za IV kwartał do 15 października danego roku. 

2. W przypadku zwiększenia wysokości opłaty w miesiącach danego kwartału, uregulowanie 
dopłaty za te miesiące nastąpiwraz z opłatą za kolejny kwartał. 

3. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1, upływa w dniu 15 lipca 2013 roku 
i obejmuje okres od 1 lipca 2013 roku do 30 września 2013 roku. 

§ 2. Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu Gminy Pawłowice. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z wejściem w życie z dniem 01.01.2012r. nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach zobowiązano Gminy do wprowadzenia zmian w zbiórce i zagospodarowaniu 
odpadów pochodzących z terenu gminy. W celu wprowadzenia zmian w gospodarowaniu 
odpadami na terenie gminy ustawa przewiduje wprowadzenie szeregu możliwości dla gmin 
w zorganizowaniu poprawnie działającego systemu gospodarowania odpadami w tym podjęcie 
stosownych uchwał. 

Jednym z obowiązku wprowadzenia systemu jest wypełnienie zapisów w art. 6l ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 
391), który zobowiązuje Radę Gminy do określenia w drodze uchwały terminu, częstotliwości itrybu 
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi biorąc pod uwagę warunki 
miejscowe. Uchwała reguluje dokładny termin częstotliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie 
odpadamikomunalnymi, a także dostępne metody wniesienia opłaty. 

Uchwała przewiduje, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczane 
kwartalnie. Takitryb uiszczania opłat został przyjęty w celu zapewnienia płynności budżetu Gminy, 
a jednocześnie ograniczeniaformalności dla mieszkańców gminy Pawłowice (opłata jest wnoszona 
cztery razy w roku zamiast dwanaście razyw roku).Taka częstotliwość stosowana jest przy 
większości opłat i podatków lokalnych (np. podateko nieruchomości). 
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Projekt

z dnia......

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia .................... 2012 r.

sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych na terenie 
Warszowic 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 
z późniejszymi zmianami), w związku z uchwałą Rady Gminy Pawłowice nr XIII/166/2008 z dnia 
14.03.2008r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 78 poz. 1714 z dnia 
29.04.2008r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich 
wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, 
po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisję 
Działalności Społecznej 

Rada Gminy Pawłowice 
uchwala: 

§ 1. Wyrazić zgodę na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowych, stanowiące 
własność Gminy Pawłowice, położone na terenie Warszowic, opisane jako działki nr 1678/43 o pow. 
0,1307 ha, nr 1679/43 o pow. 0,0860 ha, nr 1680/43 o pow. 0,3638 ha, nr 1681/43 o pow. 0,2342 ha, 
mapa 2. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na zbycie w drodze przetargu 
nieruchomości gruntowych, położone w Warszowicach bezpośrednio przy drodze gminnej ul. 
Stawowej, oznaczonej jako działki: nr 1678/43 o pow. 0,1307 ha, nr 1679/43 o pow. 0,0860 ha, nr 
1680/43 o pow. 0,3638 ha, nr 1681/43 o pow. 0,2342 ha, mapa 2. 

Działki stanowią własność Gminy Pawłowice i ujawnione są w KW GL1J/000010675/5. 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla sołectwa Warszowice 
nieruchomości znajdują się na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Sprzedaż nieruchomości odbędzie się w trybie przetargowym. 

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Pawłowice nr XIII/166/2008 z dnia 14.03.2008r. ogłoszoną 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 78 poz. 1714 z dnia 29.04.2008r. w sprawie 
zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub 
wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony zbywanie 
nieruchomości wymaga każdorazowej zgody Rady Gminy wyrażonej w formie uchwały. 

Biorąc pod uwagę powyższe, Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy Pawłowice niniejszą 
uchwałę, celem wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargu. 
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Projekt

z dnia......

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia .................... 2012 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Pawłowice. 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2001r. nr 142, poz 1591 z późniejszymi zmianami), art. 3, ust. 1 i art 9, ust.1 oraz art. 
27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) 

Rada Gminy Pawłowice 
uchwala 

§ 1. Przystąpić do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Pawłowice przyjętego uchwałą Nr XXVII/314/2009 Rady Gminy Pawłowice 
z dnia 24 listopada 2009r. 

§ 2. Zmiana studium sporządzona będzie dla obszaru, którego granice wyznacza załącznik 
graficzny stanowiący integralną część uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

——————————————————————————————————————————————————
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .................... 
Rady Gminy Pawłowice 
z dnia....................2012 r. 

obszar objęty zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Pawłowice 
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Uzasadnienie

W dniu 09.03.2012r. wpłynął wniosek JSW SA KWK „ Borynia – Zofiówka” w Jastrzębiu Zdroju 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pawłowice 
w związku z przyjęciem bez zastrzeżeń dokumentacji geologicznej złoża węgla kamiennego „Żory-
Warszowice” przez Ministra Środowiska. 

Wójt Gminy Pawłowice pismem z dnia 30.04.2012r. wystąpił do Ministra Środowiska 
o wyjaśnienie czy można przystąpić do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego pomijając 
procedurę zmiany studium. W dniu 23.10.2012r. do Urzędu Gminy Pawłowice wpłynęło 
wyjaśnienie Ministra Środowiska, z którego wynika iż nowe złoże powinno być w pierwszej 
kolejności ujawnione w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy. 

W związku z powyższym należy przystąpić do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pawłowice w celu wprowadzenia obszaru 
udokumentowanego złoża węgla kamiennego „Żory-Warszowice”. 
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UCHWAŁA NR / 2012 
RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia .................... 2012 r.

w sprawie konkursu dla najlepszych absolwentów klas programowo najwyższych 
poszczególnych typów szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowice 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 
7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 3 pkt. 
1 Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów ze szkół prowadzonych przez 
Gminę Pawłowice wprowadzonego Uchwałą Nr XXX/347/2010 Rady Gminy Pawłowice, z dnia 
16.02.2010r po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej i Radę Oświatową 

Rada Gminy Pawłowice 
uchwala 

§ 1. Konkurs ma za zadanie co roku promować najlepszych absolwentów szkół dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Pawłowice. Konkurs ma zmotywować do systematycznej pracy, dbałości 
o właściwe zachowanie, zaangażowanie w życie klasy, szkoły oraz zachęcić do uczestniczenia 
w olimpiadach i konkursach na różnych szczeblach rywalizacji. 

§ 2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas programowo najwyższych z poszczególnych 
typów szkół, jeżeli spełnią poniższe warunki: 

1) w bieżącym roku szkolnym uzyskali: 

a) średnia ocen końcowych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie 
nauczania powyżej 5,00 a w szkole ponadgimnazjalnej świadectwo z wyróznieniem; 

b) najwyższą ocenę z zachowania; 

2) w latach poprzednich (klasy IV-V szkoły podstawowej, I-II gimnazjum, I-II liceum, I-III technikum) 
uzyskali co najmniej jeden raz świadectwo z wyróżnieniem; 

3) w ciągu danego etapu kształcenia pracowali aktywnie na rzecz klasy, szkoły i środowiska 
lokalnego; 

4) w ciągu danego etapu kształcenia osiągali sukcesy w olimpiadach i konkursach z wyłączeniem 
konkursów: 

a) wewnątrzszkolnych – organizowanych przez daną szkołę, 

b) międzyszkolnych – organizowanych przez jedną szkołę dla pozostałych lub wybranych szkół 
w gminie, 

§ 3. 1. Konkurs będzie rozstrzygany w trzech kategoriach: 

1) najlepszy absolwent szkół podstawowych, 

2) najlepszy absolwent gimnazjów, 

3) najlepszy absolwent szkół ponadgimnazjalnych. 

2. Zdobywca: 

1) miejsca I otrzyma statuetkę dla najlepszego absolwenta oraz nagrodę finansową, 

2) miejsca II otrzyma dyplom i nagrodę finansową, 

3) miejsca III otrzyma dyplom i nagrodę finansową. 

3. Uczniowie, którzy zajęli miejsca inne niż określone w ust. 2 otrzymują dyplomy za udział 
w konkursie oraz nagrodę pocieszenia. 

4. O zwycięstwie decyduje suma punktów uzyskanych w klasyfikacji zgodnie z § 6. 

§ 4. 1. Wójt Gminy Pawłowice powołuje  zarządzeniem pięcioosobową komisję konkursową  oraz 
wskazuje przewodniczącego komisji. 
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2. Zadania komisji konkursowej: 

1) badanie złożonych przez dyrektorów wniosków pod względem formalnym, 

2) przyznawania punktacji zgodnie z niniejszą uchwałą, 

3) opiniowanie i przedstawienie Wójtowi Gminy propozycji rozstrzygnięcia konkursu. 

3. Komisja opiniuje wnioski na posiedzeniu w obecności co najmniej 3/5 składu komisji. 

4. Decyzję o ostatecznym rozstrzygnięciu konkursu podejmuje Wójt Gminy Pawłowice. 

5. Rozstrzygnięcie następuje w tygodniu poprzedzającym zakończenie zajęć w roku szkolnym. 

6. Podsumowanie konkursu oraz rozdanie nagród odbywa się w tygodniu rozdania świadectw 
w szkołach. 

§ 5. Ucznia do konkursu zgłasza dyrektor szkoły na wniosku zawierającym: 

1) dane osobowe ucznia: imię, nazwisko, imiona i nazwiska rodziców lub prawnych opiekunów, 
miejsce zamieszkania, szkoła, klasa; 

2) wykaz ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, średnią ocen wyliczoną do dwóch miejsc po 
przecinku, ocenę z zachowania, 

3) liczbę punktów uzyskaną ze sprawdzianu na zakończenie nauki w szkole podstawowej, 
egzaminów na zakończenie gimnazjum, 

4) nazwy olimpiad i konkursów w których uczeń odniósł sukcesy – rozgrywanych wyłącznie 
indywidualnie i samodzielnie, 

5) informacje o pracy ucznia na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego. 

§ 6. Na podstawie złożonych wniosków komisja konkursowa przyznaje punkty według poniższych 
zasad: 

1) za średnią ocen końcowych - średnią ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
określonych dla danego typu szkoły w aktualnym rozporządzeniu w sprawie ramowych planów 
nauczania uzyskanych w klasyfikacji na koniec roku szkolnego mnożymy przez 100. 

2) punkty za sprawdzian na koniec szkoły podstawowej mnożymy przez 10, 

3) punkty z egzaminu na koniec gimnazjum jako sumę wyników procentowych ze wszystkich 
części egzaminu gimnazjalnego - przy założeniu że 1 procent odpowiada 1 punktowi; 

4) punkty dla uczestników konkursów i olimpiad wymienionych w komunikatach Dyrektora 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie wykazów konkursów i olimpiad konkursów 
przedmiotowych zwalniajacych ze sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego 
oraz egzaminu zawodowego,punkty przyznawane są za najwyższe osiągnięcia 

a) 35pkt. - za udział w II etapie, 

b) 70pkt. - za udział w III etapie, 

c) 100pkt. - za miejsce wśród laureatów konkursu wojewódzkiego, 

d) 125pkt. - za udział w etapie ogólnopolskim, 

e) 150pkt. - za zwycięstwo w etapie ogólnopolskim (laureat) 

5) Punkty za gminne konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych: 

a) 11pkt. – za III miejsce, 

b) 13pkt. – za II miejsce, 

c) 15pkt. – za I miejsce 

6) Punkty za inne konkursy według liczby rozgrywanych etapów, punkty przyznawane są za 
najwyższy etap 

a) konkursy jednoetapowe bez względu na zasięg: 

- 2pkt.- za III miejsce, 

- 4pkt. - za II miejsce, 
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- 6pkt. - za I miejsce lub tytuł laureata; 

b) konkursy dwuetapowe bez względu na zasięg z wyłączeniem etapu szkolnego 

- 2pkt. - za udział w etapie 

- 4pkt.- za III miejsce, 

- 6pkt. - za II miejsce, 

- 8pkt. - za I miejsce lub tytuł laureata; 

c) konkursy trzyetapowe bez względu na zasięg z wyłączeniem etapu szkolnego 

- 4pkt. za udział w etapie 

- 6pkt. - za III miejsce, 

- 8pkt. - za II miejsce, 

- 10pkt. - za I miejsce lub tytuł laureata; 

7) Punkty za wyniki w konkursie z języka angielskiego „Fox”: 

a) 20pkt. – za wynik dobry, 

b) 30pkt. – za wynik bardzo dobry. 

8) Punkty za wyniki w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur” i Polsko-Ukraińskim 
Konkursie Fizycznym „Lwiątko”: 

a) 20pkt. - za wyróżnienie / taon 

b) 30pkt. – za wynik bardzo dobry / kaon 

c) 40pkt. – za wynik laureat / hiperon 

9) Punkty za międzyszkolne konkursy artystyczne - rozgrywane indywidualnie: 

a) 4pkt. - za III miejsce w konkursie 

b) 6pkt. - za II miejsce w konkursie 

c) 8pkt. - za zwycięstwo w konkursie 

10) Punkty za pracę na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego w danym etapie kształcenia od 
0 do 20 przyznaje dyrektor szkoły po zapoznaniu się z informacją o pracy ucznia. 

11) Punkty za średnią ocen w latach poprzednich nauki – średnia pomnożona przez 10. 

§ 7. Wysokość nagród wynosi: 

1) dla absolwentów szkół podstawowych: I miejsce - 400 zł; II miejsce - 300 zł; III miejsce - 200 zł. 

2) dla absolwentów gimnazjów: I miejsce - 500 zł; II miejsce - 400 zł; III miejsce - 300 zł. 

3) dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych: I miejsce - 600 zł; II miejsce - 500 zł; III miejsce - 
400 zł. 

4) dla pozostałych uczestników konkursu - nagrody pocieszenia w formie rzeczowej lub finansowej 
do kwoty 100 zł. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 

§ 9. Traci moc uchwała XXXVIII/417/2010 Rady Gminy Pawłowice z dnia 19.10.2010r. w sprawie 
konkursu dla najlepszych absolwentów klas programowo najwyższych poszczególnych typów szkół 
prowadzonych przez Gminę Pawłowice. 
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§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
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Uzasadnienie

Uchwała określa zasady przeprowadzania konkursu dla najlepszych absolwentów klas 
programowo najwyższych poszczególnych typów szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowice. 
W stosunku do uchwały XXXVIII/417/2010 Rady Gminy Pawłowice z dnia 19 października 2010r. 
wprowadzono zmiany dotyczące: 

- uaktualnienia zapisów uchwały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego tj. 
średniej ocen końcowych, punktacji za egzamin gimnazjalny, 

- zmieniono warunki, które powinni spełniać uczniowie biorący udział w konkursie tj. rozszerzono 
wykaz olimpiad i konkursów o osiągnięcia zwalniające z egzaminu zawodowego, 

- doprecyzowano zasady przyznawania punktów, będą one przyznawane za najwyższe osiągnięcia 
oraz za udział w kolejnym etapie konkursu, 

- ujednolicenia kryteriów konkursu z kryteriami konkursu dla najlepszych uczniów ze szkół 
prowadzonych przez Gminę Pawłowice. 

Zmiany wynikają z uwag zgłoszonych przez komisję, która oceniała złożone wnioski w roku 
szkolnym 2011/2012. 
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UCHWAŁA NR /    2012 
RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia .................... 2012 r.

w sprawie konkursu dla najlepszych uczniów ze szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowice 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 
7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 3 pkt. 
3 Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów ze szkół prowadzonych przez 
Gminę Pawłowice wprowadzonego Uchwałą Nr XXX/347/2010 Rady Gminy Pawłowice, z dnia 
16.02.2010r po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej i Radę Oświatową 

Rada Gminy Pawłowice 
uchwala 

§ 1. Konkurs ma za zadanie co roku promować najlepszych uczniów ze szkół dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Pawłowice. Konkurs ma zmotywować do systematycznej pracy, dbałości 
o właściwe zachowanie, zaangażowanie w życie klasy, szkoły oraz zachęcić do uczestniczenia 
w olimpiadach i konkursach na różnych szczeblach rywalizacji. 

§ 2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych oraz uczniowie 
gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, jeżeli spełnią poniższe warunki: 

1) w bieżącym roku szkolnym uzyskali: 

a) średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania za 
I semestr powyżej 4,80 - dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum; 

b) średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania za 
I semestr powyżej 4,50- dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej lub wykazuje szczególne 
uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w 
pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre; 

c) najwyższą ocenę z zachowania 

2) w bieżącym roku szkolnym pracowali aktywnie na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego; 

3) w bieżącym roku szkolnym osiągali sukcesy w olimpiadach i konkursach z wyłączeniem 
konkursów: 

a) wewnątrzszkolnych – organizowanych przez daną szkołę, 

b) międzyszkolnych – organizowanych przez jedną szkołę dla pozostałych lub wybranych szkół 
w gminie, 

§ 3. 1. Konkurs będzie rozstrzygany w trzech kategoriach: 

1) najlepsi uczniowie szkół podstawowych, 

2) najlepsi uczniowie gimnazjów, 

3) najlepsi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 

2. Zwycięzcami konkursu zostają uczniowie, którzy zdobyli największą liczbę punktów. 

3. O zwycięstwie decyduje suma punktów uzyskanych w klasyfikacji zgodnie z § 6. 

§ 4. 1. Wójt Gminy Pawłowice stosownym zarządzeniem powołuje pięcioosobową komisję 
konkursową oraz wskazuje jej przewodniczącego. 

2. Zadania komisji: 

1) badanie złożonych przez dyrektorów wniosków pod względem formalnym, 

2) przyznawania punktacji zgodnie z niniejszą uchwałą, 

3) opiniowanie i przedstawienie Wójtowi Gminy propozycji rozstrzygnięcia konkursu. 
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3. Komisja opiniuje wnioski na posiedzeniu w obecności co najmniej 3/5 składu komisji. 

4. Decyzję o ostatecznym rozstrzygnięciu konkursu podejmuje Wójt Gminy Pawłowice. 

5. Konkurs rozstrzygnięty zostaje do 31 maja danego roku szkolnego. 

6. Dyrektorzy zgłaszają uczestników do konkursu w terminie ustalonym przez Wójta Gminy. 

§ 5. Ucznia do konkursu zgłasza dyrektor szkoły na wniosku zawierającym: 

1) dane osobowe ucznia: imię, nazwisko, imiona i nazwiska rodziców lub prawnych opiekunów, 
miejsce zamieszkania, szkoła, klasa; 

2) wykaz ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, średnią ocen wyliczoną do dwóch miejsc po 
przecinku, ocenę z zachowania, 

3) nazwy olimpiad i konkursów w których uczeń odniósł sukcesy – rozgrywane wyłącznie 
indywidualnie i samodzielnie, 

4) informacje o pracy ucznia na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego. 

§ 6. Na podstawie złożonych wniosków komisja konkursowa przyznaje punkty według poniższych 
zasad: 

1) punkty za średnią ocen za semestr - średnią ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych określonych dla danego typu szkoły w aktualnym rozporządzeniu w sprawie 
ramowych planów nauczania mnożymy przez 100, 

2) punkty dla uczestników konkursów i olimpiad wymienionych w komunikatach Dyrektora 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie wykazów konkursów i olimpiad konkursów 
przedmiotowych zwalniających ze sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu 
maturalnego oraz egzaminu zawodowego, punkty  przyznawane są za najwyższe osiągnięcia 

a) 10pkt. - za I miejsce w I etapie / 8pkt. - za II miejsce w I etapie / 6pkt. - za III miejsce w I etapie 

b) 35pkt. - za udział w II etapie 

c) 70pkt. - za udział w III etapie, 

d) 100pkt. - za miejsce wśród laureatów konkursu wojewódzkiego, 

e) 125pkt - za udział w etapie ogólnopolskim, 

f) 150pkt  - za zwycięstwo w etapie ogólnopolskim (laureat) 

3) Punkty za gminne konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych: 

a) 11pkt.  – za III miejsce, 

b) 13pkt.  – za II miejsce, 

c) 15pkt.  – za I miejsce 

4) Punkty za inne konkursy i turnieje według liczby rozgrywanych etapów, punkty przyznawane sa 
za najwyższy etap 

a) konkursy jednoetapowe bez względu na zasięg: 

- 2pkt.  - za III miejsce, 

- 4pkt.  - za II miejsce, 

- 6pkt.  - za I miejsce lub tytuł laureata; 

b) konkursy dwuetapowe bez względu na zasięg z wyłączeniem etapu szkolnego 

- 2pkt.  - za udział w etapie 

- 4pkt.  - za III miejsce, 

- 6pkt.  - za II miejsce, 

- 8pkt.  - za I miejsce lub tytuł laureata; 

c) konkursy trzyetapowe bez względu na zasięg z wyłączeniem etapu szkolnego 

- 4pkt.  - za udział w etapie 
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- 6pkt.  - za III miejsce, 

- 8pkt.  - za II miejsce, 

- 10pkt. - za I miejsce lub tytuł laureata; 

5) Punkty za wyniki w konkursie z języka angielskiego „Fox”: 

a) 20pkt.  – za wynik dobry, 

b) 30pkt  – za wynik bardzo dobry. 

6) Punkty za wyniki w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur” i Polsko-Ukraińskim 
Konkursie Fizycznym „Lwiątko”: 

a) 20pkt  - za wyróżnienie / taon 

b) 30pkt  – za wynik bardzo dobry / kaon 

c) 40pkt   – za wynik laureat / hiperon 

7) Punkty za międzyszkolne konkursy artystyczne 

a) 4pkt  - za III miejsce w konkursie 

b) 6pkt  - za II miejsce w konkursie 

c) 8pkt  - za zwycięstwo w konkursie 

8) Punkty za pracę na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego w danym etapie kształcenia od 
0 do 20 przyznaje dyrektor szkoły po zapoznaniu się z informacją o pracy ucznia. 

§ 7. 1. Nagrodą dla najlepszych uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum jest udział w dwudniowej 
wycieczce turystyczno-krajoznawczej. 

2. Nagrodą dla najlepszych uczniów szkoły ponadgimnazjalnej jest nagroda finansowa 
w wysokości kosztów wycieczki na osobę o której mowa w ust.1. jednak nie więcej niż 300 zł. 

3. Ogólna liczba nagrodzonych w konkursie, o których mowa w ust. 1 i 2, nie może być większa 
niż 46 ze szkół podstawowych i gimnazjów oraz 10 za szkół ponadgimnazjalnych a podział 
nagrodzonych uczniów ustalany jest proporcjonalnie do liczby uczniów poszczególnych typów szkół 

4. Koszty nagród pokrywane są ze środków finansowych zabezpieczonych w budżecie gminy. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 

§ 9. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/418/2010 Rady Gminy Pawłowice z dnia 19.10.2010r. w sprawie 
konkursu dla najlepszych uczniów ze szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowice 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
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Uzasadnienie

Uchwała określa zasady przeprowadzania konkursu dla najlepszych uczniów za szkół 
prowadzonych przez Gminę Pawłowice. Wstosunku do uchwały Nr XXXVIII/418/2010 Rady Gminy 
Pawłowice z dnia 19.10.2010r. w sprawie konkursu dla najlepszych uczniów ze szkół 
prowadzonych przez Gminę Pawłowice wprowadzono najępujące zmiany: 

- ujednolicono punktację przyznawana za konkursy i turnieje z kryteriami konkursu dla najlepszych 
absolwentów klas programowo najwyższych poszczególnych typów szkół prowadzonych przez 
Gminę Pawłowice, 

- zmieniono warunki, które powinni spełniać uczniowie biorący udział w konkursie tj. rozszerzono 
wykaz olimpiad i konkursów o osiągnięcia zwalniające z egzaminu zawodowego, 

- doprecyzowano zasady przyznawania punktów, będą one przyznawane za najwyższe osiągnięcia 
oraz za udział w kolejnym etapie konkursu, 

- zmieniono maksymalna liczbę nagrodzonych w konkursie 

——————————————————————————————————————————————————
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UCHWAŁA NR /2012
RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia .................... 2012 r.

w sprawie konkursu dla najlepszych uczniów-sportowców poszczególnych typów szkół 
prowadzonych przez Gminę Pawłowice 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 90t ust.4  ustawy z dnia 
7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U z 2004r. . Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 3 pkt. 
2 Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów ze szkół prowadzonych przez 
Gminę Pawłowice wprowadzonego Uchwałą Nr XXX/347/2010 Rady Gminy Pawłowice, z dnia 
16.02.2010r  po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej i Radę Oświatową 

Rada Gminy Pawłowice 
uchwala 

§ 1. Konkurs ma za zadanie co roku promować najlepszych uczniów - sportowców , którzy umiejętnie 
łączą wypełnianie obowiązków szkolnych z uprawianiem sportu . Konkurs ma zmotywować do 
systematycznej pracy, dbałości o właściwe zachowanie oraz zachęcić do uczestniczenia w zawodach 
sportowych na różnych szczeblach rywalizacji. 

§ 2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z poszczególnych typów szkół prowadzonych przez 
Gminę Pawłowice począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, jeżeli spełnią poniższe warunki: 

1) w klasyfikacji rocznej uzyskali z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny co najmniej 
dostateczne, średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych i w 
gimnazjach co najmniej 3,80 oraz w szkołach ponadgimnazjalnych co najmniej 3,40 i co najmniej 
dobrą ocenę z zachowania, 

2) w danym roku szkolnym osiągnęli sukcesy w zawodach sportowych różnego szczebla zgodnie 
z kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego oraz w Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu 
Drogowego i w zawodach strażackich. 

§ 3. 1. Konkurs będzie rozstrzygany, uwzględniając podział na dziewczęta i chłopców, w trzech 
kategoriach: 

1) dla uczniów szkół podstawowych, 

2) dla uczniów gimnazjów, 

3) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

2. Zwycięzcami konkursu zostają uczniowie poszczególnych typów szkół, którzy zdobyli 
największą liczbę punktów. 

3. Zdobywca: 

1) miejsca I otrzyma statuetkę dla najlepszego sportowca oraz nagrodę finansową, 

2) miejsca II otrzyma statuetkę i nagrodę finansową, 

3) miejsca III otrzyma statuetkę i nagrodę finansową. 

4. O zwyciestwie decyduje suma punktów uzyskanych w klasyfikacji zgodnie z § 6. 

§ 4. 1. Wójt Gminy Pawłowice powołuje stosownym zarządzeniem 5 osobową komisję konkursową 
oraz wskazuje jej przewodniczącego. 

2. Zadania komisji: 

1) badanie złożonych przez dyrektorów wniosków pod względem formalnym, 

2) przyznawania punktacji zgodnie z niniejszą uchwała, 

3) opiniowanie i przedstawienie Wójtowi Gminy propozycji rozstrzygnięcia konkursu. 

3. Komisja opiniuje wnioski na posiedzeniu w obecności co najmniej 3/5 składu komisji. 
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4. Decyzję o ostatecznym rozstrzygnięciu konkursu podejmuje Wójt Gminy Pawłowice. 

5. Rozstrzygnięcie następuje w tygodniu poprzedzającym zakończenie zajęć w roku szkolnym. 

6. Podsumowanie konkursu oraz rozdanie nagród odbywa się w tygodniu rozdania świadectw 
w szkołach. 

§ 5. Ucznia do konkursu zgłasza dyrektor szkoły na wniosku zawierającym: 

1) dane osobowe ucznia: imię, nazwisko, imiona i nazwiska rodziców lub prawnych opiekunów, 
miejsce zamieszkania, szkoła, klasa; 

2) wykaz ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, średnią ocen wyliczoną do dwóch miejsc po 
przecinku, ocenę z zachowania, 

3) nazwy konkursów w których uczeń odniósł sukcesy. 

§ 6. 1. Na podstawie złożonych wniosków komisja konkursowa przyznaje punkty według poniższych 
zasad: sukcesy w zawodach sportowych organizowanych wyłącznie wg kalendarza Szkolnego 
Związku Sportowego -indywidualne i drużynowe 

1) szczebel gminny: 

a) I miejsce – 6pkt. 

b) II miejsce – 5 pkt. 

c) III miejsce - 4pkt. 

d) IV miejsce - 3 pkt. 

e) V miejsce - 2 pkt. 

f) VI miejsce - 1 pkt. 

2) Szczebel powiatowy 

a) I miejsce - 8 pkt 

b) II miesjce - 6 pkt 

c) III miesjce - 4 pkt 

d) IV miejsce - 3 pkt 

e) V miejsce - 2 pkt 

f) VI miejsce - 1 pkt 

3) Szczebel rejonowy 

a) I miejsce - 12 pkt 

b) II miejsce - 10 pkt 

c) III miejsce - 8 pkt 

d) IV miejsce - 7 pkt 

e) V miejsce - 6 pkt 

f) VI miejsce - 5 pkt 

g) VII miejsce - 4 pkt 

h) VIII miejsce - 3 pkt 

i) IX miejsce - 2 pkt 

j) X miejsce - 1 pkt 

4) Szczebel wojewódzki 

a) półfinały 

- I – miejsce 16 pkt 

- II – miejsce 14 pkt 
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- III miejsce - 12 pkt 

- IV miejsce - 11 pkt 

- V miejsce - 10 pkt 

- VI miejsce - 9 pkt 

- VII miejsce - 8 pkt 

- VIII miejsce - 7 pkt 

- IX miejsce - 6 pkt 

- X miejsce - 5 pkt 

- XI miejsce - 4 pkt 

- XII miejsce - 3 pkt 

- XIII miejsce - 2 pkt 

- XIV miejsce - 1 pkt 

b) finały : 

- I miejsce - 20 pkt 

- II miejsce 18 pkt 

- III miejsce - 16 pkt 

- IV miejsce - 15 pkt 

- V miejsce - 14 pkt 

- VI miejsce - 13 pkt 

- VII miejsce - 12 pkt 

- VIII miejsce - 11 pkt 

- IX miejsce - 10 pkt 

- X miejsce - 9 pkt 

- XI miejsce - 8 pkt 

- XII miejsce - 7 pkt 

- XIII miejsce - 6 pkt 

- XIV miejsce - 5 pkt 

- XV miejsce - 4 pkt 

- XVI miejsce - 3 pkt 

- XVII miejsce - 2 pkt 

- XVIII miejsce - 1 pkt 

5) Szczebel ogólnopolski 

a) I miejsce - 26 pkt 

b) II miejsce - 24 pkt 

c) III miejsce - 22 pkt 

d) IV miejsce - 21 pkt 

e) V miejsce - 20 pkt 

f) VI miejsce - 19 pkt 

g) VII miejsce - 18 pkt 

h) VIII miejsce - 17 pkt 

i) IX miejsce - 16 pkt 
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j) X miejsce - 15 pkt 

k) XI miejsce - 14pkt 

l) XII miejsce - 13 pkt 

m) XIII miejsce - 12 pkt 

n) XIV miejsce - 11 pkt 

o) XV miejsce - 10 pkt 

p) XVI miejsce - 9 pkt 

q) XVII miejsce - 8 pkt 

r) XVIII miejsce - 7 pkt 

s) XIX miejsce - 6 pkt 

t) XX miejsce - 5 pkt 

u) XXI miejsce - 4 pkt 

v) XXII miejsce - 3 pkt 

w) XXIII miejsce - 2 pkt 

y) XXIV miejsce - 1 pkt 

2. Komisja przyznaje 10 pkt. uczniowi za wszechstronność sportową – udział w co najmniej 
czterech różnych dyscyplinach sportowych zgodnie z kalndarzem Szkolnego Związku Sportowego. 

3. Komisja może wnioskować o przyznanie wyróżnienia za szczególne osiągnięcia sportowe 
uczniowi, który nie spełnia wszystkich wymagań niniejszego regulaminu. Otrzymuje on dyplom 
i nagrodę rzeczową. 

4. Komisja przyznaje po 5 pkt za przynależność do klubu sportowego i za udział w zawodach 
strażackich 

5. Komisja przyznaje 5 pkt za udział w Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego bez 
względu na szczebel rywalizacji. 

§ 7. Wysokość nagród dla sportowców ze wszystkich typów szkół wynosi: za I miejsce - 250 zł; II 
miejsce - 200 zł; III miejsce - 150 zł; 

§ 8. Traci moc uchwała nr XXXVIII/419/2010 Rady Gminy Pałowice z dnia 19.10.2010 roku w sprawie 
konkursu dla najlepszych uczniów-sportowców poszczególnych typów szkół prowadzonych przez 
Gminę Pawłowice. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
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Uzasadnienie

W uchwale w sprawie konkursu dla najlepszych uczniów - sportowców poszczególnych typów 
szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowice w stosunku do Uchwały Nr XXXVIII/419/2010 Rady 
Gminy Pawłowice wprowadzono następująca zmianę: 

- zmieniono punktację za osiągnięcia na szczeblu gminy. 
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UCHWAŁA NR /2012
RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia .................... 2012 r.

w sprawie Programu pomocy stypendialnej dla uczniów „Motywacja” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. 
o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 3 Lokalnego programu 
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z Gminy Pawłowice”. wprowadzonego Uchwałą 
Nr XXXI/360/2010 Rady Gminy Pawłowice, z dnia 30 marca 2010r) po pozytywnym zaopiniowaniu 
przez Komisję Działalności Społecznej i Radę Oświatową 

Rada Gminy Pawłowice 
uchwala: 

§ 1. Gmina Pawłowice mając na uwadze rosnące koszty kształcenia dzieci i młodzieży w szkołach 
wyraża potrzebę wsparcia finansowego najzdolniejszych uczniów. Gmina zamierza w ten sposób 
zmotywować do osiągania jeszcze wyższych wyników w nauce a jednocześnie do angażowania się 
w życie społeczności szkolnej i lokalnej. Celem jest, aby inwestowanie w młodego człowieka miało 
wpływ na jego rozwój zawodowy, inspirowało do ciężkiej pracy i rozwijało jego zainteresowania tak, 
aby w przyszłości mógł działać na rzecz społeczności lokalnej. 

§ 2. 1. W budżecie gminy każdego roku wyodrębnia się środki finansowe na realizację Programu 
stypendialnego. 

2. Stypendysta może otrzymywać pomoc finansową przez cały okres trwania nauki, jeżeli będzie 
spełniał wymogi niniejszego regulaminu. 

3. Stypendium może otrzymać uczeń, który w roku szkolnym bezpośrednio poprzedzającym okres 
składania wniosków, spełniał warunki określone w § 3 niniejszej uchwały. 

4. Stypendium przyznaje się na okres 10 miesięcy. Stypendium wypłacane jest miesięcznie od 
listopada z nadpłatą za miesiąc wrzesień i październik do czerwca roku następnego. 

§ 3. 1. Stypendium może zostać przyznane: 

1) uczniowi klasy V , VI szkoły podstawowej w kwocie 200 złotych, 

2) uczniowi klasy I, II, III gimnazjum w kwocie 250 złotych, 

3) uczniowi, absolwentowi szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą, kontynuującemu naukę 
w kwocie 300 złotych, 

2. stypendium może być przyznane uczniowi, który nie korzysta z innego stypendium 
finansowanego z budżetu Gminy Pawłowice. 

3. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest: 

1) stałe zamieszkanie na terenie Gminy Pawłowice, 

2) średnia ocen na koniec roku szkolnego co najmniej 4,10 oraz co najmniej dobra ocena 
z zachowania, 

3) spełnienie jednego z poniższych waruków: 

a) udokumentowane osiągnięcia w konkursach i olimpiadach, które zwalniają z obowiązku 
przystąpienia do sprawdzianu, egzaminu gimazjalnego, egzaminu maturalnego oraz egzaminu 
zawodowego Wykaz wyżej wymienionych konkursów i olimpiad jest ogłaszany przez Dyrektora 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie; 

b) udokumentowane wysokie osiągnięcia artystyczne (I,II,III miejsce) w konkursach, przeglądach 
i festiwalach organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej lub pod jego patronatem na 
szczeblu co najmniej wojewódzkim; 

c) udokumentowane najwyższe osiągnięcie w konkursach Fox, Kangur i Lwiątko. 

§ 4. 1. Wniosek o stypendium może złożyć: 
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1) w imieniu niepełnoletniego ucznia – rodzic lub prawny opiekun, 

2) pełnoletni uczeń. 

2. Wniosek oraz niezbędne dokumenty składa się w terminie do 15 września każdego roku. 

3. Rozstrzygnięcie nastąpi do 30 września każdego roku. 

4. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

§ 5. 1. Wnioski opiniuje pięcioosobowa komisja stypendialna powołana zarządzeniem przez Wójta 
Gminy Pawłowice, który wyznacza jej przewodniczącego. 

2. Komisja stypendialna pracuje w obecności co najmniej trzech członków. 

3. Decyzje o przyznaniu stypendium podejmuje Wójt Gminy Pawłowice. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 

§ 7. Traci moc uchwała NR XXXVIII/416/2010 Rady Gminy Pawłowice z dnia 19.10 2010r. roku 
w sprawie Programu pomocy stypendialnej dla uczniów „Motywacja” 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 
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Uzasadnienie

Uchwała w sprawie Programu pomocy stypendialnej dla uczniów Motywacja wprowadza zmiany 
w stosunku do Uchwały Nr XXXVIII/416/2010 Rady Gminy Pawłowice z dnia 19 października 
2010r.: 

- zmieniono warunki ubiegania się o stypendium tj.zrezygnowano z warunku średniej ocen na koniec 
I półrocza, ocena z zachowania co najmniej dobra,  dotychczas co najmniej bardzo dobra. 

- rozszerzono wykaz konkursów i olimpiad o osiągnięcia, które zwalniają z egzaminu zawodowego, 

- doprecyzowano termin i okres wypłaty stypendium. 
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UCHWAŁA NR /2012
RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia .................... 2012 r.

w sprawie Programu Stypendialnego „SZANSA” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 173a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo 
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) po pozytywnym 
zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej i Radę Oświatową. 

Rada Gminy Pawłowice 
uchwala: 

§ 1. Gmina Pawłowice mając na uwadze rosnące koszty kształcenia w szkołach wyższych wyraża 
potrzebę wsparcia finansowego najzdolniejszej młodzieży, która znajduje się w trudnej sytuacji 
materialnej. Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, a także studenci zamieszkujący na terenie gminy 
Pawłowice mają szansę kontynuowania nauki i zdobycia wyższego wykształcenia. Program 
stypendialny ma ich zachęcić do podnoszenia kwalifikacji a w przyszłości zwiększyć szanse na 
zdobycie pracy. 

§ 2. 1. Dofinansowanie może być przyznane na edukację na studiach I stopnia i II stopnia lub na 
studiach jednolitych. 

2. Stypendysta może otrzymywać pomoc finansową maksymalnie przez 4 lata, jeżeli będzie 
spełniał wymogi niniejszego regulaminu. 

§ 3. 1. O przyznanie pomocy finansowej z programu stypendialnego „SZANSA” może ubiegać się 
osoba, która na stałe zamieszkuje na terenie gminy Pawłowice, jest absolwentem szkoły 
ponadgimnazjalnej i kontynuuje naukę na studiach I stopnia albo studiach jednolitych lub studentem 
studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych, znajduje się w trudnej sytuacji materialnej oraz spełnia co 
najmniej jeden z poniższych warunków: 

1) otrzymała świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem w roku kalendarzowym, w którym 
ubiega się o stypendium, 

2) osiągnęła średnią ocen co najmniej 4,10 - z egzaminów w dwóch semestrach danego roku 
akademickiego, 

2. Dochód netto na jednego członka rodziny zamieszkującego we wspólnym gospodarstwie 
domowym z osobą ubiegającą się o przyznanie stypendium nie może przekraczać 75% minimalnego 
wynagrodzenia. 

3. O przyznanie pomocy finansowej z porgramu stypendialnego szansa nie może ubiegać się  
osoba korzystająca z innego stypendium finansowanego z budżetu Gminy Pawłowice. 

§ 4. 1. Wnioski o przyznanie stypendium opiniuje trzyosobowa Komisja Stypendialna powołana 
zarządzeniem przez Wójta Gminy Pawłowice. 

2. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Wójt Gminy Pawłowice. 

§ 5. 1. Kandydat na stypendystę składa wniosek oraz niezbędne dokumenty w terminie do 30 
października  każdego roku. 

2. Wniosek powinien zawierać m.in. : imię i nazwisko wnioskodawcy, miejsce zamieszkania, 
nazwa uczelni, rok studiów, kierunek nauki, dokument potwierdzający oceny, średnią ocen, 
oświadczenie o dochodach w rodzinie. 

3. Rozstrzygnięcie nastąpi do 5 listopada każdego roku. 

4. Stypendium wypłacane jest miesięcznie od listopada z nadpłatą za miesiąc październik do 
czerwca roku następnego. 

5. Wysokość stypendium wynosi: 
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a) 300 złotych dla osoby, która otrzymała świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem, 

b) 350 złotych dla osoby, która osiągnęła średnią ocen powyżej 4,00 z egzaminów w dwóch 
semestrach danego roku akademickiego, 

6. Szczegółowe warunki dotyczące wypłaty stypendium oraz jego wykorzystania określa umowa 
zawarta pomiędzy Wójtem Gminy Pawłowice a stypendystą. 

§ 6. 1. Negatywne rozpatrzenie wniosku nie  stanowi podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń 
względem Gminy Pawłowice. 

2. Negatywne rozpatrzenie wniosku nie wymaga uzasadnienia. 

3. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 

§ 8. Traci moc uchwała XXXVIII/415/2010 Rady Gminy Pawłowicez dnia 19.10.2010r. w sprawie 
Programu stypendialnego "Szansa" 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 października 2013 roku. 
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Uzasadnienie

W uchwale w sprawie Programu Stypendialnego Szansa w stosunku do Uchwały Nr 
XXXVIII/415/2010 Rady Gminy Pawłowice z dnia 19 października 2010r. wprowadzono 
następujące zmiany: 

- zmieniono wysokość stypendium i wysokość wymaganej średniej ocen 

- zmieniono termin składania wniosków z 30 września na 30 października za względu na liczne 
uwagi zgłaszane przez kandydatów, 

- zmieniono termin rozstrzygnięcia konkursu z 15 października na 5 listopada 

- doprecyzowano termin i okres wypłaty stypendium. 
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Projekt

z dnia.....

UCHWAŁA NR / 2012 
RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia .................... 2012 r.

w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub 
kluby dziecięce na terenie Gminy Pawłowice. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 
2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235), po pozytywnym zaopiniowaniu 
przez Komisję Działalności Społecznej oraz oraz Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego. 

Rada Gminy Pawłowice 
uchwala 

§ 1. 1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby 
dziecięce na terenie Gminy Pawłowice. 

2. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Pawłowice dla podmiotów 
prowadzących żłobki na obszarze Gminy Pawłowice na poziomie 20 zł dziennie na każde dziecko 
objęte opieką. 

3. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gmine Pawłowice dla podmiotów 
prowadzących kluby dziecięce na obszarze Gminy Pawłowice na poziomie 7 zł dziennie na każde 
dziecko objęte opieką. 

4. Dotacja będzie udzielana za każdy dzień roboczy obecności dziecka w żłobku lub klubie 
dziecięcym. 

§ 2. Dotacja przeznaczona jest wyłącznie na dofinansowanie dziecku opieki w warunkach bytowych 
zbliżonych do warunków domowych poprzez: 

1) zapewnienie kadry posiadającej odpowiednie kwalifikacje do opieki wychowawczej 
i dydaktycznej, 

2) zapewnienie kadry posiadającej odpowiednie kwalifikacje do opieki pielęgniarskiej, 

3) zapewnienie właściwych warunków higieniczno-sanitarnych w placówce, 

4) prowadzenie zajęć opiekuńczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny 
dziecka właściwy do wieku, 

5) zakup materiałów i pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia i sprzętu do zapewnienia 
prawidłowej opieki. 

§ 3. 1. Osoby fizyczne lub osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości 
prawnej prowadzące na obszarze Gminy Pawłowice żłobki lub kluby dziecięce przedstawiają Wójtowi 
Gminy Pawłowice nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, 
wniosek o udzielenie dotacji, zawierający: 

1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy, 

2) nazwę i siedzibę żłobka lub klubu dziecięcego, 

3) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, 

4) planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte opieką żłobka lub klubu dziecięcego, 

5) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja. 

2. Do wniosku o którym mowa w ust. 1 dołączyć należy ponadto: 
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1) zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, 

2) zobowiązanie do informowania organu dotującego o zmianach: 

a) numeru konta bankowego na który ma być przekazywana dotacja, 

b) nazwy lub imienia i nazwiska podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy, 

c) miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego. 

d) zachodzących co miesiąc w liczbie dzieci w wieku do lat 3 uczęszczających do żłobka lub klubu 
dziecięcego objętych dotacją celową 

3. Warunkiem przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce jest 
złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1. 

§ 4. 1. Dotacja przeznaczona jest na sprawowanie opieki nad dzieckiem faktycznie uczęszczającym 
do placówki od 20 tygodnia życia do końca czerwca roku szkolnego w którym dziecko ukończy 3 rok 
życia pod warunkiem, że niemożliwe jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym na terenie 
Gminy Pawłowice. 

2. Dotacji udziela się na dziecko stale zamieszkujące i zameldowane w Gminie Pawłowice. 

3. Dotacji celowej udziela się pod warunkiem zapewnienia przez podmiot, o którym mowa w § 3 
ust. 1 opieki nad dzieckiem w formie żłobka w minimalnym wymiarze 8 godzin dziennie, 
a w formie klubu dziecięcego w minimalnym wymiarze 4 godzin dziennie. 

§ 5. Szczegółowy zakres praw i obowiązków podmiotu prowadzącego i Gminy Pawłowice w zakresie 
udzielenia oraz rozliczenia dotacji, będzie określać umowa zawarta na dany rok budżetowy pomiędzy 
wyżej wymienionymi stronami. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 

§ 7. Traci moc uchwała NR XV/190/2012 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie 
wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na 
terenie Gminy Pawłowice. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013r. 
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Uzasadnienie

W stosunku do uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów 
prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Pawłowice Nr XV/190/2012 Rady 
Gminy Pawłowice z dnia 28 lutego 2012r. wprowadzono następujące zmiany: 

- dotacja przyznana zostanie za każdy dzień obecności dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym, 

- uszczegółowiono celowość wykorzystania dotacji 

- zniesiono zwiększenie dotacji dla rodzin wielodzietnych i o niskim dochodzie 

- dotacja bedzie wypłacana do końca czerwca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok 
życia. 
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Projekt

z dnia......

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia .................... 2012 r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Pawłowice miejsc sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. , Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art.12 
ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (t.j. Dz. U. 2002r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.) po pozytywnym zaopiniowaniu przez 
Komisję Działalności Społecznej 

Rada Gminy Pawłowice 
uchwala 

§ 1. Przyjąć zasadę usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży nie bliżej niż 50m od 
placówek oświatowo- wychowawczych, obiektów kultu religijnego, obiektów sportowych, obiektów 
administracji publicznej, obiektów służby zdrowia. 

§ 2. Pomiaru odległości dokonuje się: 

a) najkrótszą drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych od drzwi wejściowych miejsc określonych w §1 
do drzwi wejściowych miejsc sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych 

b) w przypadku, gdy obiekty wymienione w §1 są ogrodzone, pomiaru odległości dokonuje się 
najkrótszą drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych od bramy wejściowej na teren posesji tych 
obiektów do drzwi wejściowych miejsc sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych. 

§ 3. Zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych określonych 
uchwałą obejmują wszystkie punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, za wyjątkiem 
przypadków wydawania zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie 
art. 181 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr III/36/2002 Rady Gminy Pawłowice z dnia 20 grudnia 2002r.w sprawie 
zasad usytuowania na terenie Gminy Pawłowice miejsc sprzedażyi podawania napojów 
alkoholowych. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 12 ust 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.) Rada gminy ustala, 
w drodze uchwały, zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych. W związku z brakiem w poprzedniej uchwale regulacji dotyczących sposobu mierzenia 
odległości punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych od obiektów chronionych dodano 
zapis w jaki sposób należy mierzyć odległości punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 
od obiektów chronionych. Wprowadzono także zapis iż zasady usytuowania miejsc sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych określonych uchwałą obejmują wszystkie punkty sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych, za wyjątkiem przypadków wydawania zezwoleń jednorazowych 
na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Przedstawione zmiany mają za zadanie przyczynić się do zachowania przejrzystości wśród 
obywateli do działań administracji samorządowej. 

Strona 1
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Projekt

z dnia......

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia .................... 2012 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013r. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 41 ust. 1-2 i art. 182 ustawy z dnia 26 
października 1982r. o wychowaniu w trzeźwościi przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. 
z 2007r. nr 70 poz. 473 ze zm.) art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu 
narkomanii(tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 124) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję 
Działalności Społecznej 

Rada Gminy Pawłowice 
uchwala 

§ 1. Przyjąć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
 Przeciwdziałania Narkomanii na 2013r. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Pawłowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r. 

——————————————————————————————————————————————————
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .................... 
Rady Gminy Pawłowice 
z dnia....................2012 r. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii reguluje prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 
alkoholowych oraz narkomanii na terenie Gminy Pawłowice 

Gminny program jest kontynuacją wielu działań zainicjowanych w latach ubiegłych. Jego celem 
jest stworzenie spójnego systemu działań profilaktycznych i naprawczych, zmierzających do 
zmniejszenia problemów alkoholowych i narkomanii, które aktualnie występują oraz zwiększenia 
zasobów niezbędnych do radzenia sobie z nimi. 

Powyższe zadania wynikają z zapisów zawartych w dokumentach prawnych takich jak: 

- Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 ze zm.) 

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U.z 2012r.poz. 
124) 

Rozdział 1.

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane są w następujący sposób: 

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 
i zagrożonych uzależnieniem oraz współuzależnionych 

- Informowanie o działalności placówek udzielających pomocy i wsparcia osobom uzależnionym, 
zagrożonych uzależnieniem i współuzależnionych. 

- Finansowanie dodatkowych programów profilaktycznych dla sób zatrzymanych w izbie 
wytrzeźwień. 

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy psychospołecznej 
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

- Utrzymanie i finansowanie bieżącej działalności świetlicy środowiskowej. 

- Finansowanie zajęć i programów profilaktycznych dla dzieci z rodzin 
z problemem uzależnień(zajęcia teatralne, taneczne, sportowe). 

- Finasowanie programów profilaktycznych, warsztatów dla dorosłych. 

- Finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z rodziną z problemem 
uzależnień i problemem przemocy (szkolenia dla pedagogów, psychologów, nauczycieli, innych 
grup zawodowych pracujących w obszarze uzależnień). 

- Finansowanie porad prawnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych znajdujących się 
w trudnej sytuacji życiowej. 

- Finasowanie dyżurów specjalistów działających w obszarze uzależnień wynikającychz potrzeb 
mieszkańców. 

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, 
w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, 

1. Prowadzenie w placówkach oświatowych programów i warsztatów profilaktycznych 
o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży. 

2. Finansowanie kolonii letnich z programem profilaktycznym dla dzieci z problemem uzależnień 
i dla dzieci pochodzących ze środowisk zagrożonych uzależnieniami. 
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3. Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem profilaktycznym. 

4. Zakup sprzętu umożliwiającego aktywne spędzanie wolnego czasu dzieci i młodzieży. 

5. Szkolenia poszczególnych grup zawodowych na temat uzależnień i przestrzegania ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

6. Promowanie życia bez używek (festyny, konkursy, turnieje, imprezy sportowe) oraz wspieranie 
środowisk i postaw abstynenckich poprzez współorganizowanie imprez środowiskowych. 

7. Edukacja publiczna w zakresie problematyki uzależnień 

a) Opracowanie i dystrybucja ulotek na temat możliwości uzyskania pomocyw przypadku problemów 
uzależnień. 

b) Zamieszczanie informacji z danymi o dostępnej ofercie pomocy w zakresie problemów 
alkoholowych i narkomanii na tablicach ogłoszeń, w ośrodku pomocy społecznej, 
w ośrodkachzdrowia,w urzędzie. 

c) Informowanie mieszkańców gminy o działaniach podejmowanych w zakresie rozwiązywania  
problemów alkoholowych i narkomanii na stronie internetowej i lokalnej prasie. 

d) Wspieranie lokalnych kampanii edukacyjnych związanych z problematyką 
problemów alkoholowychi narkomanii (festynów, pikników i inne). 

e) Zakup materiałów edukacyjnych oraz dystrybucja wśród określonych grup adresatów – młodzieży, 
sprzedawców, pracowników pomocy społecznej, pracowników służby zdrowia, nauczycieli, 
rodziców i innych. 

f) Organizacja spotkań, szkoleń dla różnych grup zawodowych pracujących w systemie pomocy 
dzieciom, młodzieży, rodzinom i osobom z problemem uzależnień. 

8. Dofinansowanie do wyjazdów dzieci i młodzieży podczas, których prowadzone są programy 
profilaktyczne. 

IV. Wspomaganie działalności instytucji stowarzyszeń i osób fizycznych służące rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych i narkomanii. 

- Zlecanie zadań z zakresu gminnego programu do realizacji organizacjom pozarządowym, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o pożytku publicznym i wolontariacie. 

- Wspomaganie działalności instytucji i organizacji pozarządowych służących rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych i narkomanii. 

V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹i 15 ustawy 
oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

- Opiniowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wnioskówo wydanie 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod kątem zgodności z uchwałami Rady Gminy 
dotyczącymi limitu punktów sprzedaży i ich lokalizacji. 

- Prowadzenie wizji w punktach sprzedaży napojów alkoholowych dotyczących zgodności miejsca 
usytuowania z wymogami prawa miejscowego. 

- Prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń. 

- Podejmowanie działań interwencyjnych w zgłoszonych przypadkach sprzedaży napojów 
alkoholowych nieletnim, osobom nietrzeźwym. 

Rozdział 2.

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powoływana jest na podstawie art. 
41 ust. 3 ww. ustawy przez wójta, który określa skład komisji i zatwierdza jej Regulamin 
Organizacyjny. 
Do zadań gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych należy: 

- Bieżąca koordynacja zadań wynikających z gminnego programu . 

- Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki. 

- Organizacja spotkań, szkoleń dla nauczycieli, teatrów profilaktycznych dla dzieci. 
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- Stałe dyżury informacyjne dla mieszkańców gminy. 

- Prowadzenie rozmów interwencyjno – motywacyjnych z osobami zgłoszonymi o zastosowanie 
leczenia odwykowego. 

- Kierowanie osób na badanie przez biegłych (psychologa i psychiatrę) w celu wydania opinii 
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. 

- Kierowanie wniosków do sądu rejonowego w celu wszczęcia postępowania w sprawie orzeczenia 
przez sąd obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. 

- Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

- Prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożycia napojów  
alkoholowych. 

Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 

Wynagrodzenie będzie płatne miesięcznie w wysokości : 

- dla przewodniczącego Komisji 150 % diety radnego 

- dla pozostałych członków Komisji 100 % diety radnego 

Rozdział 3.

Zasady finansowania i warunki realizacji programu 

- Finansowanie Gminnego Programu winno być dokonywane w ramach zadań własnych gminy oraz 
opłat pobieranych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

- Program jest realizowany przez Urząd Gminy Pawłowice. Nadzór nad realizacją Programu 
sprawuje Wójt Gminy, przy pomocy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
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Uzasadnienie

Art.4. ¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwościi przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz.U. 2007, Nr 70 poz. 473 ze zm.) i art. 10 ust 1 ustawy z dnia 25 lipca 2005r. (dz. U. 
z 2012r. poz. 124 ) nakłada na radę gminy obowiązek uchwalania Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
oraz realizacji zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
i przeciwdziałania narkomanii, które to zadania należą do zadań własnych gminy. 
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Projekt

z dnia......

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE

z dnia .................... 2012 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska–Białej na 
dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym 

w Bielsku – Białej 

Na podstawie art. 10 w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. nr 157, poz. 1240 
ze zm.), po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej 

Rada Gminy w Pawłowicach 

postanawia 

§ 1. 1. 1 Udzielić pomocy finansowej w kwocie  14.550,00 zł. w postaci dotacji celowej ze środków 
budżetu Gminy Pawłowice na rok 2013 dla Miasta Bielska–Białej na dofinansowanie działalności 
Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku–Białej w roku 2013. 

2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia 
środków, określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Pawłowice, udzielającą pomocy finansowej 
a Miastem Bielsko–Biała. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

Środki uzyskane z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu dają możliwość 
udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Bielsko - Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka 
Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.Ośrodek ten zapewnia świadczenie dodatkowych 
programów profilaktycznych dla osób nietrzeźwych, które zostały dowiezione tam z terenu Gminy 
Pawłowice.Udzielenie pomocy finansowej przez Gminę Pawłowice jest wydatkiem uzasadnionym 
i celowym w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok. 
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