
Zawiadamia się mieszkańców, że VI sesja Rady Gminy Pawłowice odbędzie się 24 marca 
2015 r.  o  godz.  15 00 w  Urzędzie Gminy Pawłowice - sala narad Rady Gminy.  
 

Przewodniczący Rady Gminy  
Aleksander Szymura   

Porządek obrad: 
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności; 
2. Przedstawienie porządku obrad; 
3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy Pawłowice z dnia 24.02.2015 r.; 
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 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2025; 
9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Pawłowice 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na 2015 rok; 
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pszczyńskiego 

(na budowę chodników: od ul. Lipowej w Golasowicach do ul. Golasowickiej w Pielgrzymowicach  
oraz chodnika  przy ul. Śląskiej w Krzyżowicach); 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu Pszczyńskiego  
(budowa chodnika od ul. Lipowej w Golasowicach do ul. Golasowickiej w Pielgrzymowicach  oraz 
chodnika  przy ul. Śląskiej w Krzyżowicach); 

12. Podjęcie uchwały w  sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu (na budowę 
ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Świerczewskiego w Pawłowicach); 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia zadania z zakresu właściwości Województwa Śląskiego 
(budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Świerczewskiego w Pawłowicach); 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Komisariatu Policji 
w Pawłowicach; 

15. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy Pawłowice; 

16. Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pawłowice w 2015 roku 

17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału obszaru gminy Pawłowice na sektory celem zorganizowania 
odbioru odpadów komunalnych; 

18. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów; 

19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
z terenu nieruchomości zamieszkałych; 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków dla Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą 
w Jastrzębiu-Zdroju; 

21. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania  doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół 
i przedszkoli prowadzonych przez gminę Pawłowice; 

22. Podjęcie uchwały sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Pszczyńskim dotyczącego założenia 
i prowadzenia szkoły ponadgimnazjalnej; 

23. Podjęcie uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów 
wyboru ofert na zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie gminy Pawłowice możliwości 
korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w Jarząbkowicach; 

24. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie 
nadania nazwy Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach 

25. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Pawłowice do 2025 roku 
„Pawłowice 2025”; 

26. Wolne głosy i wnioski; 
27. Zakończenie obrad. 



Projekt

z dnia ..........

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

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2015-2025

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 oraz art. 
243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 
późn. zmianami) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji 
Działalności Społecznej

Rada Gminy Pawłowice
uchwala

§ 1. W uchwale Nr III/8/2014 Rady Gminy Pawłowice z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pawłowice na lata 2015-2025 wraz z prognozą długu” 
otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2015-2018” otrzymuje brzmienie 
określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

3) „objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej” zawiera załącznik nr 3 do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 3. .Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Strona 1

załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Pawłowice Nr VI/../2015 z dnia 24.03.2015r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie Dochody ogółem
 Dochody bieżące

 z podatku od
nieruchomości

  z subwencji
ogólnej

1 1.1 1.1.3.1 1.1.4

z tego:
w tym:w tym:

  dochody z tytułu
udziału we

wpływach z podatku
dochodowego od
osób prawnych

  Dochody
majątkowe

1.1.2 1.1.5Lp

Formuła [1.1]+[1.2]

  dochody z tytułu
udziału we

wpływach z podatku
dochodowego od
osób fizycznych

1.1.1

  z tytułu dotacji i
środków

przeznaczonych
na cele bieżące

1.2

  podatki i opłaty

1.1.3

w tym:

  ze sprzedaży
majątku

1.2.1 1.2.2

  z tytułu dotacji
oraz środków

przeznaczonych
na inwestycje

3)

x
x x

x

2015 61 313 842,84 57 379 842,84 4 600 000,00 17 854 382,001 000 000,00 3 934 000,0018 144 059,00 6 216 800,8411 673 000,00 108 000,00 3 826 000,00
2016 69 400 000,00 69 200 000,00 15 800 000,00 17 600 000,001 500 000,00 200 000,0018 400 000,00 6 200 000,0022 700 000,00 200 000,00 0,00
2017 70 200 000,00 70 000 000,00 15 850 000,00 17 800 000,002 000 000,00 200 000,0018 500 000,00 6 200 000,0022 700 000,00 200 000,00 0,00
2018 70 700 000,00 70 500 000,00 15 900 000,00 17 900 000,002 000 000,00 200 000,0018 600 000,00 6 250 000,0022 900 000,00 200 000,00 0,00
2019 70 700 000,00 70 500 000,00 15 900 000,00 17 900 000,002 000 000,00 200 000,0018 600 000,00 6 250 000,0022 900 000,00 200 000,00 0,00
2020 70 700 000,00 70 500 000,00 15 900 000,00 17 900 000,002 000 000,00 200 000,0018 600 000,00 6 250 000,0022 900 000,00 200 000,00 0,00
2021 70 700 000,00 70 500 000,00 15 900 000,00 17 900 000,002 000 000,00 200 000,0018 600 000,00 6 250 000,0022 900 000,00 200 000,00 0,00
2022 70 700 000,00 70 500 000,00 15 900 000,00 17 900 000,002 000 000,00 200 000,0018 600 000,00 6 250 000,0022 900 000,00 200 000,00 0,00
2023 70 700 000,00 70 500 000,00 15 900 000,00 17 900 000,002 000 000,00 200 000,0018 600 000,00 6 250 000,0022 900 000,00 200 000,00 0,00
2024 70 700 000,00 70 500 000,00 15 900 000,00 17 900 000,002 000 000,00 200 000,0018 600 000,00 6 250 000,0022 900 000,00 200 000,00 0,00
2025 70 700 000,00 70 500 000,00 15 900 000,00 17 900 000,002 000 000,00 200 000,0018 600 000,00 6 250 000,0022 900 000,00 200 000,00 0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech
kolejnych lat. W sytuacji dłuższego  okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat  wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.
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Strona 2

Wyszczególnienie

Formuła

Lp

Wydatki ogółem

2

[2.1] + [2.2]

 Wydatki bieżące

2.1 2.1.1

z tytułu poręczeń i
gwarancji

z tego:

gwarancje i
poręczenia
podlegające

wyłączeniu z limitu
spłaty zobowiązań,
o którym mowa w
art. 243 ustawy

2.1.1.1 2.1.2

   na spłatę przejętych
zobowiązań samodzielnego
publicznego zakładu opieki

zdrowotnej
przekształconego na

zasadach określonych w
przepisach  o działalności
leczniczej, w wysokości w

jakiej nie podlegają
sfinansowaniu dotacją z

budżetu państwa

  wydatki na obsługę
długu

2.1.3 2.1.3.1

odsetki i dyskonto
określone w art. 243

ust. 1 ustawy

 Wydatki majątkowe

2.2

w tym:
w tym:

w tym:
odsetki i dyskonto

podlegające wyłączeniu
z limitu spłaty

zobowiązań, o którym
mowa w art. 243

ustawy, w terminie nie
dłuższym niż 90 dni po
zakończeniu programu,
projektu lub zadania i

otrzymaniu refundacji z
tych środków (bez

odsetek i dyskonta od
zobowiązań na wkład

krajowy)

2.1.3.1.1 2.1.3.1.2

odsetki i dyskonto
podlegające wyłączeniu

z limitu spłaty
zobowiązań, o którym

mowa w art. 243
ustawy, z tytułu

zobowiązań
zaciągniętych na wkład

krajowy

w tym:

4)

x
x

x

x

x

x

x

x

x

2015 87 313 842,84 55 855 718,84 0,00 0,00 0,00 600 000,00 31 458 124,00600 000,00 0,00 0,00
2016 69 400 000,00 56 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 13 400 000,001 200 000,00 0,00 0,00
2017 70 200 000,00 56 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 14 200 000,001 200 000,00 0,00 0,00
2018 70 500 000,00 56 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 196 000,00 14 500 000,001 196 000,00 0,00 0,00
2019 67 900 000,00 56 000 000,00 0,00 0,00 x 1 136 000,00 11 900 000,001 136 000,00 0,00 0,00
2020 66 700 000,00 56 000 000,00 0,00 0,00 x 1 000 000,00 10 700 000,001 000 000,00 0,00 0,00
2021 66 700 000,00 56 000 000,00 0,00 0,00 x 840 000,00 10 700 000,00840 000,00 0,00 0,00
2022 66 700 000,00 56 000 000,00 0,00 0,00 x 680 000,00 10 700 000,00680 000,00 0,00 0,00
2023 65 700 000,00 56 000 000,00 0,00 0,00 x 500 000,00 9 700 000,00500 000,00 0,00 0,00
2024 65 700 000,00 56 000 000,00 0,00 0,00 x 300 000,00 9 700 000,00300 000,00 0,00 0,00
2025 65 700 000,00 56 000 000,00 0,00 0,00 x 100 000,00 9 700 000,00100 000,00 0,00 0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.
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Strona 3

Wyszczególnienie

4.3.1 4.4 4.4.1

na pokrycie
deficytu
budżetu

Inne przychody
niezwiązane z
zaciągnięciem

długu

na pokrycie
deficytu
budżetu

Formuła

Lp

na pokrycie
deficytu
budżetu

  Kredyty,
pożyczki, emisja

papierów
wartościowych

w tym:

4.2.1 4.3

Przychody
budżetu

 Nadwyżka
budżetowa z lat

ubiegłych
na pokrycie

deficytu
budżetu

 Wolne środki, o
których mowa w
art. 217 ust.2 pkt

6 ustawy

w tym:
z tego:

4
[4.1] + [4.2] + [4.3]

+ [4.4]

4.1 4.1.1 4.2

w tym: w tym:

Wynik budżetu

3

[1] -[2]

x
x

x
x x x x x 5) x x

2015 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00 26 000 000,00 0,00 0,000,00 0,00-26 000 000,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00200 000,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,002 800 000,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,004 000 000,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,004 000 000,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,004 000 000,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,005 000 000,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,005 000 000,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,005 000 000,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności  kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.
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Strona 4

Wyszczególnienie

Spłaty rat
kapitałowych

kredytów i pożyczek
oraz wykup
papierów

wartościowych

w tym łączna kwota
przypadających na

dany rok kwot
ustawowych

wyłączeń z limitu
spłaty zobowiązań,
o którym mowa w
art. 243 ustawy

5.1 5.1.1

z tego:

kwota
przypadających na

dany rok kwot
ustawowych

wyłączeń
określonych w art.
243 ust. 3 ustawy

5.1.1.1

Formuła [5.1.1.1] + [5.1.1.2]
+ [5.1.1.3]

Lp

 Inne rozchody
niezwiązane ze

spłatą długu

5.2

w tym:

Rozchody
budżetu

5

[5.1] + [5.2]

z tego:

kwota
przypadających na

dany rok kwot
ustawowych

wyłączeń
określonych w art.
243 ust. 3a ustawy

5.1.1.2

kwota
przypadających na

dany rok kwot
ustawowych

wyłączeń innych niż
określone w art. 243

ustawy

5.1.1.3

x

x

x x x 6) x

2015 4 000 000,00 0,00 0,004 000 000,00 0,000,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00
2018 200 000,00 0,00 0,00200 000,00 0,000,00 0,00
2019 2 800 000,00 0,00 0,002 800 000,00 0,000,00 0,00
2020 4 000 000,00 0,00 0,004 000 000,00 0,000,00 0,00
2021 4 000 000,00 0,00 0,004 000 000,00 0,000,00 0,00
2022 4 000 000,00 0,00 0,004 000 000,00 0,000,00 0,00
2023 5 000 000,00 0,00 0,005 000 000,00 0,000,00 0,00
2024 5 000 000,00 0,00 0,005 000 000,00 0,000,00 0,00
2025 5 000 000,00 0,00 0,005 000 000,00 0,000,00 0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty
wykupu obligacji przychodowych.
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Strona 5

Wyszczególnienie

Lp

Formuła

Kwota długu

6 7

Kwota zobowiązań
wynikających z
przejęcia przez

jednostkę samorządu
terytorialnego

zobowiązań po
likwidowanych i

przekształcanych
jednostkach

zaliczanych do
sektora  finansów

publicznych

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o
której mowa w art. 242 ustawy

Różnica między
dochodami
bieżącymi a
wydatkami
bieżącymi

Różnica między
dochodami
bieżącymi,

skorygowanymi o
środki     a
wydatkami
bieżącymi,

pomniejszonymi
o wydatki

8.28.1

[1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])

x

7)

8)

30 000 000,00 0,002015 1 524 124,00 1 524 124,00
30 000 000,00 0,002016 13 200 000,00 13 200 000,00
30 000 000,00 0,002017 14 000 000,00 14 000 000,00
29 800 000,00 0,002018 14 500 000,00 14 500 000,00
27 000 000,00 0,002019 14 500 000,00 14 500 000,00
23 000 000,00 0,002020 14 500 000,00 14 500 000,00
19 000 000,00 0,002021 14 500 000,00 14 500 000,00
15 000 000,00 0,002022 14 500 000,00 14 500 000,00
10 000 000,00 0,002023 14 500 000,00 14 500 000,00

5 000 000,00 0,002024 14 500 000,00 14 500 000,00
0,00 0,002025 14 500 000,00 14 500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.
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Strona 6

Wyszczególnienie

Kwota zobowiązań
związku

współtworzonego przez
jednostkę samorządu

terytorialnego
przypadających do

spłaty w danym roku
budżetowym,

podlegająca doliczeniu
zgodnie z art. 244

ustawy

9.3

Wskaźnik planowanej
łącznej kwoty spłaty
zobowiązań, o której

mowa w art. 243 ust. 1
ustawy do dochodów,

po uwzględnieniu
zobowiązań związku

współtworzonego przez
jednostkę samorządu
terytorialnego oraz po

uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń

przypadających na
dany rok

9.4

Wskaźnik dochodów
bieżących

powiększonych o
dochody ze sprzedaży

majątku oraz
pomniejszonych o

wydatki bieżące, do
dochodów budżetu,
ustalony dla danego

roku (wskaźnik
jednoroczny)

9.5

Formuła

Lp
(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] -
([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-

[15.1.1])

(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-
[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-

[15.1.1])

Wskaźnik planowanej
łącznej kwoty spłaty
zobowiązań, o której

mowa w art. 243 ust. 1
ustawy do dochodów,

bez uwzględnienia
zobowiązań związku

współtworzonego przez
jednostkę samorządu
terytorialnego  i bez

uwzględniania
ustawowych wyłączeń

przypadających na
dany rok.

9.1
([2.1.1.] + [2.1.3.1] +

[5.1] ) / [1]

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej
łącznej kwoty spłaty

zobowiązań, o której mowa
w art. 243 ust. 1 ustawy do

dochodów, bez
uwzględnienia zobowiązań
związku współtworzonego

przez jednostkę samorządu
terytorialnego, po

uwzględnieniu ustawowych
wyłączeń przypadających na

dany rok

9.2
(([2.1.1] - [2.1.1.1])

 + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2])
+ ([5.1] - [5.1.1]) )

/ ([1] - [15.1.1])

Dopuszczalny wskaźnik
spłaty zobowiązań

określony w art. 243
ustawy, po

uwzględnieniu
ustawowych
wyłączeń,

obliczony w oparciu o
plan 3 kwartału roku

poprzedzającego
pierwszy rok prognozy
(wskaźnik ustalony w

oparciu o średnią
arytmetyczną z 3
poprzednich lat)

9.6
średnia z trzech

poprzednich lat [9.5]
średnia z trzech

poprzednich lat [9.5]

9.6.1

Dopuszczalny wskaźnik
spłaty zobowiązań

określony w art. 243
ustawy, po

uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń,
obliczony w oparciu o

wykonanie roku
poprzedzającego

pierwszy rok prognozy
(wskaźnik ustalony w

oparciu o średnią
arytmetyczną z 3
poprzednich lat)

Informacja o spełnieniu
wskaźnika spłaty

zobowiązań
określonego w art. 243

ustawy, po
uwzględnieniu

zobowiązań związku
współtworzonego przez
jednostkę samorządu
terytorialnego oraz po

uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń,
obliczonego w oparciu

o plan 3 kwartałów roku
poprzedzającego rok

budżetowy

Informacja o spełnieniu
wskaźnika spłaty

zobowiązań
określonego w art. 243

ustawy, po
uwzględnieniu

zobowiązań związku
współtworzonego przez
jednostkę samorządu
terytorialnego oraz po

uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń,
obliczonego w oparciu

o wykonanie roku
poprzedzającego rok

budżetowy

9.7 9.7.1

[9.6] – [9.4] [9.6.1] – [9.4]

x
x

x

x

x

x

9)

x
x x

2015 2,66% 16,75% 14,91%7,50% 7,50% 159 075,00 7,76% TAK TAK
2016 19,31% 12,31% 10,47%1,73% 1,73% 0,00 1,73% TAK TAK
2017 20,23% 15,23% 13,39%1,71% 1,71% 0,00 1,71% TAK TAK
2018 20,79% 14,07% 14,07%1,97% 1,97% 0,00 1,97% TAK TAK
2019 20,79% 20,11% 20,11%5,57% 5,57% 0,00 5,57% TAK TAK
2020 20,79% 20,60% 20,60%7,07% 7,07% 0,00 7,07% TAK TAK
2021 20,79% 20,79% 20,79%6,85% 6,85% 0,00 6,85% TAK TAK
2022 20,79% 20,79% 20,79%6,62% 6,62% 0,00 6,62% TAK TAK
2023 20,79% 20,79% 20,79%7,78% 7,78% 0,00 7,78% TAK TAK
2024 20,79% 20,79% 20,79%7,50% 7,50% 0,00 7,50% TAK TAK
2025 20,79% 20,79% 20,79%7,21% 7,21% 0,00 7,21% TAK TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art.  36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych.
Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.
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Wyszczególnienie

Przeznaczenie
prognozowanej

nadwyżki
budżetowej

Spłaty kredytów,
pożyczek i wykup

papierów
wartościowych

10 10.1 11.1 11.2 11.3.1 11.3.2

Wydatki bieżące na
wynagrodzenia i
składki od nich

naliczane

Wydatki związane z
funkcjonowaniem
organów jednostki

samorządu
terytorialnego

   bieżące    majątkowe

Formuła

Lp

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wydatki objęte
limitem, o którym
mowa w art. 226

ust. 3 pkt 4 ustawy

11.3

[11.3.1] + [11.3.2]

11.4

Wydatki
inwestycyjne

kontynuowane

Nowe wydatki
inwestycyjne

11.5

Wydatki majątkowe
w formie dotacji

11.6

z tego:
w tym na:

10)

11)

12) 13)

2015 0,00 6 461 000,00 33 707 049,81 29 994 124,000,00 29 556 036,0028 395 779,00 3 712 925,81 1 902 088,00 21 215 000,00
2016 0,00 6 700 000,00 15 810 000,00 12 810 000,000,00 12 810 000,0028 400 000,00 3 000 000,00 590 000,00 6 030 000,00
2017 0,00 6 700 000,00 16 185 000,00 14 185 000,000,00 14 185 000,0028 400 000,00 2 000 000,00 15 000,00 7 535 000,00
2018 200 000,00 6 700 000,00 10 000 000,00 8 500 000,000,00 8 500 000,0028 400 000,00 1 500 000,00 6 000 000,00 5 200 000,00
2019 2 800 000,00 6 700 000,00 0,00 0,000,00 0,0028 400 000,00 0,00 11 900 000,00 0,00
2020 4 000 000,00 6 700 000,00 0,00 0,000,00 0,0028 400 000,00 0,00 10 700 000,00 0,00
2021 4 000 000,00 6 700 000,00 0,00 0,000,00 0,0028 400 000,00 0,00 10 700 000,00 0,00
2022 4 000 000,00 6 700 000,00 0,00 0,000,00 0,0028 400 000,00 0,00 10 700 000,00 0,00
2023 5 000 000,00 6 700 000,00 0,00 0,000,00 0,0028 400 000,00 0,00 9 700 000,00 0,00
2024 5 000 000,00 6 700 000,00 0,00 0,000,00 0,0028 400 000,00 0,00 9 700 000,00 0,00
2025 5 000 000,00 6 700 000,00 0,00 0,000,00 0,0028 400 000,00 0,00 9 700 000,00 0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
    (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.
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Wyszczególnienie

 Dochody bieżące
na programy,

projekty lub zadania
finansowane z

udziałem środków,
o których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy

środki określone w
art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1

środki określone w
art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy wynikające
wyłącznie z

zawartych umów na
realizację programu,

projektu lub
zadania

 Dochody
majątkowe  na

programy, projekty
lub zadania

finansowane z
udziałem środków,
o których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy

środki określone w
art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

środki określone w
art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy wynikające
wyłącznie z

zawartych umów na
realizację programu,
projektu lub zadania

 Wydatki bieżące na
programy, projekty

lub zadania
finansowane z

udziałem środków,
o których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy

12.3

finansowane
środkami

określonymi w art. 5
ust. 1 pkt 2 ustawy

12.3.1

Formuła

Lp

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

  Wydatki bieżące na
realizację programu,
projektu lub zadania

wynikające wyłącznie
z zawartych umów z

podmiotem
dysponującym

środkami, o których
mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

12.3.2

w tym:
w tym: w tym:

w tym: w tym:

14)

2015 224 597,40 224 597,40 3 826 000,00 3 826 000,00224 597,40 3 826 000,00 245 159,72 224 597,40 245 159,72
2016 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14) W pozycji 12.1.1.1,  12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1,  12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a
nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.
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Wyszczególnienie

 Wydatki majątkowe
na programy,

projekty lub zadania
finansowane z

udziałem środków,
o których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy

finansowane
środkami

określonymi w art. 5
ust. 1 pkt 2 ustawy

12.4 12.4.1 12.4.2

  Wydatki majątkowe
na realizację

programu, projektu
lub zadania

wynikające wyłącznie
z zawartych umów z

podmiotem
dysponującym

środkami, o których
mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

Formuła

Lp

w tym: Wydatki na wkład
krajowy w związku z
umową na realizację
programu, projektu

lub zadania
finansowanego z

udziałem środków, o
których mowa w art. 5

ust. 1 pkt 2 ustawy
bez względu na

stopień finansowania
tymi środkami

w związku z już
zawartą umową na

realizację programu,
projektu lub zadania

w tym: Wydatki na wkład
krajowy w związku z

zawartą po dniu 1
stycznia 2013 r.

umową na realizację
programu, projektu

lub zadania
finansowanego w co

najmniej 60%
środkami, o których
mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

w tym:

w związku z już
zawartą umową na

realizację programu,
projektu lub zadania

Przychody z tytułu kredytów,
pożyczek, emisji papierów

wartościowych powstające w
związku z umową na realizację
programu, projektu lub zadania

finansowanego z udziałem
środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez

względu na stopień
finansowania tymi środkami

w związku z już
zawartą umową na

realizację programu,
projektu lub zadania

w tym:

12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1

15)

2015 61 036,00 61 036,000,00 67 364,41 67 364,41 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące  dochód, dla których poziom
finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub
zadania.
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Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

 Kwota zobowiązań
wynikających z
przejęcia przez

jednostkę
samorządu

terytorialnego
zobowiązań po
likwidowanych i

przekształcanych
samodzielnych

zakładach opieki
zdrowotnej

 Dochody
budżetowe z tytułu
dotacji celowej z

budżetu państwa, o
której mowa w art.
196 ustawy z  dnia
15 kwietnia 2011 r.

o działalności
leczniczej (Dz.U. Nr

112, poz. 654, z
późn. zm.)

 Wysokość
zobowiązań

podlegających
umorzeniu, o którym

mowa w art. 190
ustawy o

działalności
leczniczej

 Wydatki na spłatę
przejętych

zobowiązań
samodzielnego

publicznego zakładu
opieki zdrowotnej
przekształconego

na zasadach
określonych w
przepisach  o
działalności
leczniczej

 Wydatki na spłatę
przejętych

zobowiązań
samodzielnego

publicznego zakładu
opieki zdrowotnej
likwidowanego na

zasadach
określonych w
przepisach  o
działalności
leczniczej

 Wydatki na spłatę
zobowiązań

samodzielnego
publicznego zakładu

opieki zdrowotnej
przejętych do końca

2011 r. na
podstawie

przepisów o
zakładach opieki

zdrowotnej

 Wydatki bieżące na
pokrycie ujemnego

wyniku finansowego
samodzielnego

publicznego zakładu
opieki zdrowotnej

13.713.613.513.413.313.213.1

Przychody z tytułu kredytów,
pożyczek, emisji papierów

wartościowych powstające w
związku z zawartą po dniu 1
stycznia 2013 r. umową na

realizację programu, projektu
lub zadania finansowanego w
co najmniej 60% środkami, o
których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

w związku z już
zawartą umową na

realizację programu,
projektu lub zadania

w tym:

12.8 12.8.1

Wyszczególnienie

Lp

Formuła

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002015 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002016 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002017 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002018 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002019 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002020 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002021 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002022 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002023 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002024 0,000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002025 0,000,00
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Wyszczególnienie

 Spłaty rat
kapitałowych oraz
wykup papierów
wartościowych, o

których mowa w pkt.
5.1., wynikające

wyłącznie z tytułu
zobowiązań już
zaciągniętych

 Kwota długu,
którego planowana
spłata dokona się z

wydatków
budżetu

14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3

 Wydatki
zmniejszające

dług

spłata zobowiązań
wymagalnych z lat

poprzednich, innych
niż w poz. 14.3.3

  związane z
umowami

zaliczanymi do
tytułów dłużnych

wliczanych do
państwowego długu

publicznego

  wypłaty z tytułu
wymagalnych

poręczeń i
gwarancji

Wynik operacji
niekasowych

wpływających na
kwotę długu ( m.in.
umorzenia, różnice

kursowe)

14.4

Formuła

Lp

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie
w tym:

x

x

x

x

x

x x

2015 4 000 000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

*  Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych
wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r.  Automatyczne wyliczenia danych na
podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy  określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu).  Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z
tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne,
informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków
wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć
wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy
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załącznik nr 2 do Uchwały  Nr VI/../2015 Rady Gminy Pawłowice z dnia
24.03.2015r.

kwoty w
zł

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i celL.p.
Jednostka

odpowiedzialna lub
koordynująca od do

Łączne nakłady
finansowe

Okres
realizacji Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit

zobowiązań

Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)1 92 088 713,77 33 707 049,81 15 810 000,00 16 185 000,00 10 000 000,00 75 702 049,81

- wydatki bieżące1.a 12 859 109,27 3 712 925,81 3 000 000,00 2 000 000,00 1 500 000,00 10 212 925,81

- wydatki majątkowe1.b 79 229 604,50 29 994 124,00 12 810 000,00 14 185 000,00 8 500 000,00 65 489 124,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami
realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,
poz.1240,z późn.zm.), z tego:

1.1 594 862,27 291 961,81 0,00 0,00 0,00 291 961,81

- wydatki bieżące1.1.1 472 109,27 230 925,81 0,00 0,00 0,00 230 925,81

Impuls - aktywizacja społeczno
zawodowa osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym w Gminie
Pawłowice

1.1.1.1 Ośrodek Pomocy
Społecznej 2014 2015 183 999,46 50 202,44 0,00 0,00 0,00 50 202,44

Wiem, że warto się uczyć -POKL -
wyrównanie szans edukacyjnych ,
podniesienie jakości procesu
kształcenia,wyrównanie umiejetności
językowych z języka angielskiego

1.1.1.2 Gminny Zespół
Oświaty 2014 2015 288 109,81 180 723,37 0,00 0,00 0,00 180 723,37

- wydatki majątkowe1.1.2 122 753,00 61 036,00 0,00 0,00 0,00 61 036,00

Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa
pasażerów MZK Jastrzebie
innowacyjnymi systemami
informatycznymi - zwiększenie
atrakcyjności usług transportu
zbiorowego

1.1.2.1 Urząd Gminy
Pawłowice 2013 2015 122 753,00 61 036,00 0,00 0,00 0,00 61 036,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami
partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:

1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- wydatki bieżące1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- wydatki majątkowe1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Strona 2

Nazwa i celL.p.
Jednostka

odpowiedzialna lub
koordynująca od do

Łączne nakłady
finansowe

Okres
realizacji Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit

zobowiązań

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione
w pkt 1.1 i 1.2),z tego

1.3 91 493 851,50 33 415 088,00 15 810 000,00 16 185 000,00 10 000 000,00 75 410 088,00

- wydatki bieżące1.3.1 12 387 000,00 3 482 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00 1 500 000,00 9 982 000,00

Miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego1.3.1.1 Urząd Gminy

Pawłowice 2011 2015 737 000,00 99 000,00 0,00 0,00 0,00 99 000,00

Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych z terenu
gminy Pawłowice - prawidłowa
gospodarka odpadami

1.3.1.2 Urząd Gminy
Pawłowice 2015 2018 5 950 000,00 1 450 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 5 950 000,00

Wypłata odszkodowań dla osób
fizycznych z tytułu zawartych ugód w
związku ze zmianą planu
zagospodarowania przestrzennego -
wykonywanie zadań gminy

1.3.1.3 Urząd Gminy
Pawłowice 2013 2017 5 700 000,00 1 933 000,00 1 500 000,00 500 000,00 0,00 3 933 000,00

- wydatki majątkowe1.3.2 79 106 851,50 29 933 088,00 12 810 000,00 14 185 000,00 8 500 000,00 65 428 088,00

Budowa Centrum Kultury - zwiększenie
dostepności do usług kulturalnych1.3.2.1 Urząd Gminy

Pawłowice 2011 2015 19 300 000,00 6 600 000,00 0,00 0,00 0,00 6 600 000,00

Budowa ciagu pieszo-rowerowgo przy
ul.Zjednoczenia  na odcinku od ronda do
wiaduktu w Pawłowicach - poprawa
układu komunikacyjnego

1.3.2.2 Urząd Gminy
Pawłowice 2012 2018 1 335 000,00 0,00 0,00 0,00 1 300 000,00 1 300 000,00

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w
ciągu DW 933 ul.Świerczewskiego -
poprawa ukladu komunikacyjnego

1.3.2.3 Urząd Gminy
Pawłowice 2014 2015 1 006 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Budowa dróg gospodarczych
wewnętrznych wzdłuż DK 81 w
Pawłowicach i Warszowicach - poprawa
układu komunikacyjnego

1.3.2.4 Urząd Gminy
Pawłowice 2013 2017 680 000,00 0,00 0,00 650 000,00 0,00 650 000,00

Budowa inhalatorium zasilanego wodami
solankowymi w parku przy
ul.Zjednoczenia  w Pawłowicach -
rewitalizacja parku oraz poprawa usług
zdrowotnych

1.3.2.5 Urząd Gminy
Pawłowice 2015 2017 1 020 000,00 20 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 1 020 000,00
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Strona 3

Nazwa i celL.p.
Jednostka

odpowiedzialna lub
koordynująca od do

Łączne nakłady
finansowe

Okres
realizacji Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit

zobowiązań

Budowa kanalizacji sanitarnej na
obszarze nie objętym systemem
kanalizacyjnym w sołectwach
Pielgrzymowice,Pniówek,Warszowice -
budowa infrastruktury wodociągowej i
sanitacyjnej

1.3.2.6
Gminny Zakład
Wodociągów i

Kanalizacji
2013 2018 7 205 000,00 0,00 500 000,00 2 555 000,00 4 000 000,00 7 055 000,00

Budowa kanalizacji sanitarnej
ul.Ks.Kuboszka Krzyżowice - budowa
infrastruktury wodociagowej i sanitacyjnej

1.3.2.7
Gminny Zakład
Wodociągów i

Kanalizacji
2013 2016 944 500,00 0,00 900 000,00 0,00 0,00 900 000,00

Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Osińska
-Stawowa -Poprzeczna Warszowice -
budowa infrastruktury wodociągowej i
sanitacyjnej

1.3.2.8
Gminny Zakład
Wodociągów i

Kanalizacji
2013 2016 277 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00

Budowa kanalizacji sanitarnej
ul.Wyzwolenia- Zapłocie Pawłowice -
budowa infrastruktury wodociągowej i
sanitacyjnej - 01010

1.3.2.9
Gminny Zakład
Wodociągów i

Kanalizacji
2012 2016 653 000,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00

Budowa kanalizacji sanitarnej
ul.Zwycięstwa-Korfantego Krzyżowice -
budowa infrastruktury wodociągowej i
sanitacyjnej

1.3.2.10
Gminny Zakład
Wodociągów i

Kanalizacji
2013 2015 844 000,00 650 000,00 0,00 0,00 0,00 650 000,00

Budowa oświetlenia ul.Korczaka w
Golasowicach - oświetlenie gminy
Pawłowice

1.3.2.11 Urząd Gminy
Pawłowice 2012 2016 96 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 80 000,00

Budowa parkingu- "Centrum"
Warszowice - poprawa ukladu
komunikacyjnego

1.3.2.12 Urząd Gminy
Pawłowice 2015 2017 820 000,00 20 000,00 0,00 800 000,00 0,00 820 000,00

Budowa stacji uzdatniania wody w
gminie Pawłowice - budowa
infrastruktury wodociagowej i sanitacyjnej

1.3.2.13
Gminny Zakład
Wodociągów i

Kanalizacji
2012 2018 27 305 000,00 17 900 000,00 3 000 000,00 4 900 000,00 1 200 000,00 27 000 000,00

Nabycie urządzeń wodociądowych i
kanalizacyjnych - budowa infrastruktury
wodociągowej i sanitacyjnej

1.3.2.14
Gminny Zakład
Wodociągów i

Kanalizacji
2015 2017 260 000,00 100 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 260 000,00

Przebudowa drogi bocznej ul.Polnej /17/
wraz z parkingiem i oświetleniem w
Pawłowicach - poprawa układu
komunikacyjnego

1.3.2.15 Urząd Gminy
Pawłowice 2012 2015 532 000,00 520 000,00 0,00 0,00 0,00 520 000,00

Przebudowa przempowni osiedlowych
PO1 i PO2 Pawłowice - budowa
infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej

1.3.2.16
Gminny Zakład
Wodociągów i

Kanalizacji
2013 2016 991 500,00 250 000,00 700 000,00 0,00 0,00 950 000,00
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Strona 4

Nazwa i celL.p.
Jednostka

odpowiedzialna lub
koordynująca od do

Łączne nakłady
finansowe

Okres
realizacji Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit

zobowiązań

Przebudowa ul.Grzybowej w
Pawłowicach  - poprawa ukladu
komunikacyjnego

1.3.2.17 Urząd Gminy
Pawłowice 2012 2015 880 000,00 850 000,00 0,00 0,00 0,00 850 000,00

Przebudowa ul.K.Miarki  w
Pielgrzymowicach od.ul.Krzyżowej do
ul.Golasowickiej - poprawa układu
komunikacyjnego

1.3.2.18 Urząd Gminy
Pawłowice 2013 2015 613 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00

Przebudowa ul.Partyzantów w
Krzyżowicach - poprawa układu
komunikacyjnego

1.3.2.19 Urząd Gminy
Pawłowice 2013 2016 2 875 000,00 125 000,00 2 750 000,00 0,00 0,00 2 875 000,00

Przebudowa ul.Zawadzkiego w
Golasowicach wraz z remontem
ul.Kasztanowej i Wiejskiej w
Jarząbkowicach - poprawa ukladu
komunikacyjnego

1.3.2.20 Urząd Gminy
Pawłowice 2014 2015 650 000,00 650 000,00 0,00 0,00 0,00 650 000,00

Rewitalizacja parku przy ul.Zjednoczenia
w Pawłowicach - ochrona zabytków,
zwiększenie bazy rekreacyjnej

1.3.2.21 Urząd Gminy
Pawłowice 2012 2015 321 763,50 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00

Rozbudowa budynku SP Pielgrzymowice
- poprawa usług edukacyjnych1.3.2.22 Urząd Gminy

Pawłowice 2015 2017 1 750 000,00 50 000,00 1 000 000,00 700 000,00 0,00 1 750 000,00

Termomodernicacja z cżęściową
przebudową SP Nr 2 i PP  MO w
Pawłowicach - poprawa jakości usług
edukacyjnych

1.3.2.23 Urząd Gminy
Pawłowice 2015 2016 1 698 088,00 248 088,00 1 450 000,00 0,00 0,00 1 698 088,00

Zagospodarowanie glowicy wschodniej
wraz z drogami dojazdowymi/obwodnica
ul.Szybowa - zwiększenie atrakcyjności
terenów poprzemysłowych

1.3.2.24 Urząd Gminy
Pawłowice 2013 2018 7 050 000,00 50 000,00 1 000 000,00 4 000 000,00 2 000 000,00 7 050 000,00
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Pawłowice

z dnia....................2015 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej

na lata 2015-2025

W załączniku nr 1 „ Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Pawłowice na lata 2015-2025 wraz z prognozą 
długu na lata 2015-2025” wprowadza się wartości liczbowe wynikające z projektu uchwały Rady Gminy w 
sprawie zmian w budżecie przygotowanej na sesję marcową Rady Gminy oraz wprowadzonych zarządzeń 
Wójta Gminy

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zmienia się:

- poz.1.3 w wydatkach bieżących:

zadanie – „ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych z terenu gminy Pawłowice” - wprowadzić zadanie do WPF na lata 2015- 2018 , określić 
łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 5 950 000,00 zł, limit wydatków : w roku 2015 na 
kwotę 1 450 000,00 zł, w roku 2016 na kwotę 1 500 000,00 zł, w roku 2017 na kwotę 1 500 000,00 zł oraz w 
roku 2018 na kwotę 1 500 000,00 zł,

- poz.1.3 w wydatkach majątkowych:

zadanie – „ Rozbudowa budynku SP Pielgrzymowice” - wprowadzić zadanie do WPF na lata 2015- 
2017 , określić łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na kwotę 1 750 000,00 zł, limit wydatków : w roku 
2015 na kwotę 50 000,00 zł, w roku 2016 na kwotę 1 000 000,00 zł, w roku 2017 na kwotę 700 000,00 zł,

zadanie – „ Budowa inhalatorium zasilanego wodami solankowymi w parku przy Zjednoczenia w 
Pawłowicach” - wprowadzić zadanie do WPF na lata 2015- 2017 , określić łączne nakłady finansowe i limit 
zobowiązań na kwotę 1 020 000,00 zł, limit wydatków w roku 2015 na kwotę 20 000,00 zł, w roku 2016 na 
kwotę 500 000,00 zł, w roku 2017 na kwotę 500 000,00 zł,

zadanie – „ Termomodernizacja z częściową przebudową SP Nr 2 i PP MOw Pawłowicach ” - 
zwiększyć łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2015 r. o kwotę 98 088,00 zł,

zadanie – „Budowa stacji uzdatniania wody w Gminie ” – zmniejszyć limit wydatków
w roku 2017 o kwotę 1 200 000,00 zł, a zwiększyć limit wydatków w roku 2018 o kwotę 1 200 000 zł.
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Uzasadnienie

Proponuje się zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015-2025 Gminy Pawłowice w celu
dostosowania do zmienionej uchwały w sprawie budżetu Gminy Pawłowice na 2015 rok oraz zaktualizowania
danych w zakresie przedsięwzięć wieloletnich .
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Projekt

z dnia ..........

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

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Pawłowice
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) i art. 3, 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115 ze zmianami) oraz 
art. 211, 212, 216, 217, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 885 ze zmianami) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz 
Komisji Działalności Społecznej

Rada Gminy Pawłowice
uchwala:

§ 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu gminy o kwotę 188 088,00zł, w tym:

1) dochody bieżące o kwotę 188 088,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 
wynosi 61 313 842,84 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 288 088,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe o kwotę 288 088,00 zł

2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę 100 000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 100 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 
wynosi 87 313 842,84 zł.

§ 3. 1. Zmienia się załącznik nr 1 „Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015”, który 
otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 5 „Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w roku 2015”, 
który otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do nieniejszej uchwały,

3. Zmienia się załącznik nr 6 „Plan finansowy zakładu budżetowego Gminny Ośrodek Sportu na rok 2015”, 
który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Pawłowice

z dnia....................2015 r.

Dział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach
(5+6+7)

1 2 3 4 5 6

bieżące

758 Różne rozliczenia 17 766 294,00 0,00 188 088,00 17 954 382,00

- część oświatowa subwencji ogólnej 17 766 294,00 0,00 188 088,00 17 954 382,00

bieżące razem: 57 191 754,84 0,00 188 088,00 57 379 842,84

majątkowe razem: 3 934 000,00 0,00 0,00 3 934 000,00

Ogółem: 61 125 754,84 0,00 188 088,00 61 313 842,84

Id: 6AC1B518-C588-4585-94E4-07F021574041. Projekt Strona 1



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Pawłowice

z dnia....................2015 r.

Z tego

z tego:

z tego: Wydatki
majątkowe inwestycje i 

zakupy 
inwestycyjne

w tym:

zakup i 
objęcie akcji i 
udziałów oraz 

wniesienie 
wkładów do 

spółek prawa 
handlowego.

z tego:

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki
bieżące

wydatki
jednostek

budżetowych,
wynagrodzenia i 
składki od nich 

naliczane

wydatki 
związane z 

realizacją ich 
statutowych 

zadań;

dotacje na 
zadania 
bieżące

świadczenia 
na rzecz osób 

fizycznych;

wydatki na 
programy 

finansowane 
z udziałem 
środków, o 

których mowa 
w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3

wypłaty z 
tytułu 

poręczeń i 
gwarancji

obsługa 
długu

na programy 
finansowane 
z udziałem 
środków, o 

których mowa 
w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3,

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
przed zmianą 5155000 4855000 4825000 1880000 2945000 0 30000 0 0 0 300000 300000 0 0

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0
700 Gospodarka mieszkaniowa

po zmianach 5175000 4855000 4825000 1880000 2945000 0 30000 0 0 0 320000 320000 0 0

przed zmianą 520000 350000 350000 0 350000 0 0 0 0 0 170000 170000 0 0

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0
70095 Pozostała działalność

po zmianach 540000 350000 350000 0 350000 0 0 0 0 0 190000 190000 0 0

przed zmianą 520000 350000 350000 0 350000 0 0 0 0 0 170000 170000 0 0

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0

po zmianach 540000 350000 350000 0 350000 0 0 0 0 0 190000 190000 0 0

przed zmianą 27251923,37 27101923,37 24594756 19694506 4900250 1279444 1047000 180723,37 0 0 150000 150000 0 0

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 168088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168088 168088 0 0
801 Oświata i wychowanie

po zmianach 27420011,37 27101923,37 24594756 19694506 4900250 1279444 1047000 180723,37 0 0 318088 318088 0 0

przed zmianą 9572904 9422904 8978904 7588054 1390850 0 444000 0 0 0 150000 150000 0 0

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 148088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148088 148088 0 0
80101 Szkoły podstawowe

po zmianach 9720992 9422904 8978904 7588054 1390850 0 444000 0 0 0 298088 298088 0 0

przed zmianą 9572904 9422904 8978904 7588054 1390850 0 444000 0 0 0 150000 150000 0 0

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 148088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148088 148088 0 0

po zmianach 9720992 9422904 8978904 7588054 1390850 0 444000 0 0 0 298088 298088 0 0

przed zmianą 4963900 4963900 4733900 4001900 732000 0 230000 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 080110 Gimnazja

zwiększenie 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0
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po zmianach 4983900 4963900 4733900 4001900 732000 0 230000 0 0 0 20000 20000 0 0

przed zmianą 4963900 4963900 4733900 4001900 732000 0 230000 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0

po zmianach 4983900 4963900 4733900 4001900 732000 0 230000 0 0 0 20000 20000 0 0

przed zmianą 1605000 1570000 0 0 0 1520000 50000 0 0 0 35000 35000 0 0

zmniejszenie -100000 -100000 0 0 0 -100000 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 100000 0 0
926 Kultura fizyczna

po zmianach 1605000 1470000 0 0 0 1420000 50000 0 0 0 135000 135000 0 0

przed zmianą 1605000 1570000 0 0 0 1520000 50000 0 0 0 35000 35000 0 0

zmniejszenie -100000 -100000 0 0 0 -100000 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 100000 0 0
92695 Pozostała działalność

po zmianach 1605000 1470000 0 0 0 1420000 50000 0 0 0 135000 135000 0 0

przed zmianą 1605000 1570000 0 0 0 1520000 50000 0 0 0 35000 35000 0 0

zmniejszenie -100000 -100000 0 0 0 -100000 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 100000 0 0

po zmianach 1605000 1470000 0 0 0 1420000 50000 0 0 0 135000 135000 0 0

przed zmianą 87125754,84 55955718,84 43274206,57 28395779 14878427,57 7437844 4398508,55 245159,72 0 600000 31170036 31170036 61036 0

zmniejszenie -100000 -100000 0 0 0 -100000 0 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenie 288088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288088 288088 0 0
Wydatki razem:

po zmianach 87313842,84 55855718,84 43274206,57 28395779 14878427,57 7337844 4398508,55 245159,72 0 600000 31458124 31458124 61036 0

Id: 6AC1B518-C588-4585-94E4-07F021574041. Projekt Strona 2



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Pawłowice

z dnia....................2015 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2015

Dział Rozdział Treść Wartość
010 Rolnictwo i łowiectwo 135 000,00

01008 Melioracje wodne 135 000,00

przebudowa rowu w Warszowicach - "Młynka" 135 000,00

600 Transport i łączność 530 000,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 80 000,00

budowa chodnika od ul. Lipowej w Golasowicach do ul. Golasowickiej w Pielgrzymowicach 50 000,00

budowa chodnika ul. Śląska w Krzyżowicach 30 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 450 000,00

budowa chodnika w ciągu ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach 350 000,00

budowa zajezdni przy ul. Zjednoczenia w Pawłowicach 100 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 300 000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 130 000,00

zakupy inwestycyjne 130 000,00

70095 Pozostała działalność 170 000,00

modernizacja budynków komunalnych w Warszowicach i Krzyżowicach 120 000,00

zakupy inwestycyjne 70095 50 000,00

750 Administracja publiczna 64 000,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 64 000,00

zakupy inwestycyjne 75023 64 000,00

801 Oświata i wychowanie 20 000,00

80110 Gimnazja 20 000,00

Przebudowa i modernizacja budynku PG Nr 1 w Pawłowicach 20 000,00

851 Ochrona zdrowia 180 000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 180 000,00

wydatki inwestycyjne 180 000,00

zakupy inwestycyjne-85154 0,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska 100 000,00

zakupy inwestycyjne 100 000,00

926 Kultura fizyczna 135 000,00

92695 Pozostała działalność 135 000,00

Modernizacja i przebudowa obiektów sportowych 100 000,00

zakupy inwestycyjne 35 000,00

Razem 1 464 000,00
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Pawłowice

z dnia....................2015 r.

WYKAZ PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2015

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz. Rozdział Nazwa zadania Kwota Dotacja 
przedmiotowa

Dotacja 
podmiotowa

Dotacja 
celowa

010 01010 Finansowanie zadań 
inwestycyjnych w zakresie 
gospodarki wodno – ściekowej 
i wodociągowej – realizuje 
zakład budżetowy

18.900.000,00 18.900.000,00

600 60004 Komunikacja zbiorowa na 
terenie gminy realizuje MZK 
Jastrzębie

1.800.000,00 1.800.000,00

60013 Dotacja celowa na pomoc 
finansową dla Województwa 
Śląskiego na budowę ciągu 
pieszo - rowerowego ul. 
Świerczewskiego Pawłowice

1.000.000,00 1.000.000,00

60014 Dotacja celowa na pomoc 
finansową dla Powiatu 
Pszczyńskiego – udział w 
remontach i w bieżącym 
utrzymaniu dróg

55.000,00 55.000,00

Dotacja celowa na pomoc 
finansową dla Powiatu 
Pszczyńskiego – udział w 
budowie dróg i chodników 
przy drogach powiatowych

1.080.000,00 1.080.000,00

750 75023 Realizacja zadań z zakresu 
administracji publicznej – 
porozumienie z Starostwem 
Pszczyńskim

35.000,00 35.000,00

754 75404 Wpłata na fundusz celowy 
Policji – realizacja zadań w 
zakresie bezpieczeństwa 
mieszkańców gminy

90.000,00 90.000,00

801 80120 Dotacja celowa przekazana 
gminie na zadania bieżące 
realizowanie na podstawie 
porozumień – porozumienie z 
Gminą Pszczyna

894,00 894,00

851 85154 Prowadzenie działalności 
profilaktycznej w zakresie 
przeciwdziałania 
alkoholizmowi – porozumienie 
z j.s.t

12.000,00 12.000,00

921 92109 Prowadzenie działalności 
kulturalnej przez Gminny 
Ośrodek Kultury

1.500.000,00 1.500.000,00

92116 Prowadzenie działalności 
przez Gminną Bibliotekę 
Publiczną

680.000,00 680.000,00

926 92695 Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu – 
zadanie realizuje zakład 

900.000,00 900.000,00
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budżetowy GOS
Dotacja celowa na wydatki 
inwestycyjne – zakupy 
inwestycyjne

135.000,00 135.000,00

2 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dz. Rozdział Nazwa zadania Kwota Dotacja 
przedmiotowa

Dotacja 
podmiotowa

Dotacja 
celowa

010 01008 Realizacja zadań w zakresie 
utrzymania urządzeń 
melioracji wodnych na terenie 
gminy Pawłowice

120.000,00 120.000,00

01030 Wpłaty gmin na rzecz Izb 
rolniczych

21.400,00 21.400,00

754 75412 Realizacja zadań bieżących w 
zakresie ochrony 
przeciwpożarowej dotacja dla 
jednostek OSP

15.000,00 15.000,00

801 80104 Realizacja zadań z oświaty – 
dotacja dla niepublicznych 
przedszkoli

1.278.550,00 1.278.550,00

851 85121 Realizacja zadań z zakresu 
ochrony zdrowia

5.000,00 5.000,00

85154 Prowadzenie działalności 
profilaktycznej w zakresie 
przeciwdziałania 
alkoholizmowi przez 
Stowarzyszenia i Fundacje

55.000,00 55.000,00

853 85305 Organizacja opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 – 
niepubliczny żłobek

200.000,00 200.000,00

900 90019 Realizacja zadań w zakresie 
ochrony środowiska – dotacje 
dla mieszkańców
z terenu gminy Pawłowice w 
oparciu o Uchwałę Rady 
Gminy Pawłowice

10.000,00 10.000,00

Realizacja zadań w zakresie 
ochrony środowiska – dotacja 
na wydatki inwestycyjne dla 
mieszkańców
z terenu gminy Pawłowice w 
oparciu o Uchwałę Rady 
Gminy Pawłowice

100.000,00 100.000,00

921 92195 Realizacja zadań własnych w 
zakresie kultury przez 
stowarzyszenia

40.000,00 40.000,00

926 92695 Realizacja zadań w zakresie 
kultury fizycznej i sportu wśród 
dzieci i młodzieży na terenie 
gminy Pawłowice w oparciu o 
Uchwałę Rady Gminy 
Pawłowice.

520.000,00 520.000,00

DOTACJE RAZEM /1+2/ z 
tego:
- zadania bieżące
- zadania majątkowe

28.552.844,00
7.337.844,00

21.215.000,00

900.000,00
900.000,00

-

3.458.550,00
3.458.550,00

-

24.094.294,00
2.979.294,00

21.215.000,00
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Pawłowice

z dnia....................2015 r.

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
„GMINNY OŚRODEK SPORTU” NA ROK 2015

DZ. 926 - Kultura fizyczna

rozdz. 92695 - Pozostała działalność

I Stan środków na początek roku 50.000,00

II Przychody ogółem 2.363.000,00

w tym:

- przychody własne 1.463.000,00

- dotacja przedmiotowa z budżetu 900.000,00

Suma bilansowa ( I + II ) 2.413.000,00

III Koszty ogółem 2.363.000,00

w tym:

- wydatki bieżące 2.307.000,00

- wydatki inwestycyjne 56.000,00

IV Stan środków na koniec roku 50.000,00

Suma bilansowa ( III + IV ) 2.413.000,00
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Uzasadnienie

do projektu uchwał w sprawie zmian w budżecie i WPF – sesja marzec 2015 r.

1. Zwiększenie dochodów z tytułu określenia przez Ministra Finansów ostatecznych wielkości subwencji
oświatowej – zwiększenie o kwotę 188 088,00 zł (Dz. 758-75801-2920) i przeznaczenie tej kwoty na zadania
inwestycyjne:

- termomodernizacja z częściową przebudową SP Nr 2 i PP MO w Pawłowicach - zwiększenie o kwotę 98
088,00 zł /WPF/

- rozbudowa budynku SP Pielgrzymowice – kwota 50 000,00 zł /WPF/

- przebudowa i modernizacja budynku PG nr 1 w Pawłowicach - kwota 20 000,00 zł

- budowa inhalatorium zasilanego wodami solankowymi w parku przy ul. Zjendoczenia w Pawłowicach /WPF/
- kwota 20 000,00 zł

- modernizacja i przebudowa obiektów soportowych - dotacja dla GOS - kwota 100 000,00 zł przy
zmniejszeniu dotacji przedmiotowej o kwotę 100 000,00 zł
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Projekt

z dnia......

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

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pszczyńskiego

Na podstawie art. 10, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 216 ust. 2 pkt 
5 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 
r. poz. 885 z późniejszymi zmianami), oraz po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki 
i Mienia Komunalnego i Komisję Działalności Społecznej

Rada Gminy Pawłowice
uchwala

§ 1. Udzielić z budżetu Gminy Pawłowice pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu w roku 
2015 z przeznaczeniem na realizację zadań :

1) „Budowa chodnika od ul. Lipowej w Golasowicach do ul. Golasowickiej w Pielgrzymowicach” 
w wysokości 50 000,00 zł;

2) "Budowa chodnika przy ul. Śląskiej w Krzyzowicach" w wysokości 30 000,00 zł.

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej, przeznaczenie i zasady rozliczenia 
środków określone zostaną w umowach pomiędzy Powiatem Pszczyńskim a Gminą Pawłowice.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady
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UZASADNIENIE

1. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych przy drodze powiatowej, przystąpimy do
projektowania chodnika wzdłuż ul. Korczaka w Golasowicach i Golasowickiej
w Pielgrzymowicach. Długość projektowanego odcinka wynosi ok. 1100 m. W budżecie gminy
zabezpieczono środki w wysokości 50.000,00 zł.

2. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych przy drodze powiatowej, przystąpimy do
projektowania chodnika wzdłuż ul. Śląskiej w Krzyżowicach w dwóch odcinkach. Pierwszy od ul.
Szkolnej w kierunku Żor (długości ok. 100 m lub 270 m – załącznik mapowy) i drugi
od ul. Kuboszka do granicy sołectwa (długości ok. 150 m). W budżecie gminy zabezpieczono
środki w wysokości 30.000,00 zł.
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Projekt

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

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie przejęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu Pszczyńskiego

Na podstawie art. 8 ust. 2a i ust. 3 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 220 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2010r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz 
po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisję Działalności 
Społecznej

Rada Gminy Pawłowice
uchwala

§ 1. Gmina Pawłowice przyjmuje do realizacji zadanie z zakresu właściwości Powiatu Pszczyńskiego:
1) „Budowa chodnika od ul. Lipowej w Golasowicach do ul. Golasowickiej w Pielgrzymowicach”;

2) "Budowa chodnika przy ul. Śląskiej w Krzyzowicach".

§ 2. Szczegółowe zasady wykonania zadania określi porozumienie zawarte pomiędzy jednostkami samorządu 
terytorialnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Gmina przejmnie z zakresu właściwości powiatu przystąpi do projektowania chodników wzdłuż dróg

powiatowych ul. Śląskiej w Krzyżowicach, oraz ul. Korczaka w Golasowicachi ul. Golasowickiej w

Pielgrzymowicach.
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Projekt

z dnia......

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

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu

Na podstawie art. 10, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 216 ust. 2 pkt 
5 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 
r. poz. 885 z późniejszymi zmianami), oraz po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki 
i Mienia Komunalnego i Komisję Działalności Społecznej

Rada Gminy Pawłowice
uchwala

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Pawłowice w 2015 r. pomocy finansowej Województwu 
Śląskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania "Budowa ciągu pieszo-rowerowego 
ul.Świerczewskiego w Pawłowicach" w wysokości 1.000.000 zł (słownie: milion złotych).

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej, przeznaczenie i zasady rozliczenia 
środków określone zostaną w umowach pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Pawłowice.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 4. Uchylić Uchwałę nr XXIV/304/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady
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Uzasadnienie

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych przy drodze wojewódzkiej, przystąpimy do
budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul.Świerczewskiego w Pawłowicach. Długość
zaprojektowanego ciągu pieszo-rowerowego łacznie wynosi ok.1800 m.

W budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 1.000.000,00 zł na budowę I etapu ciągu
pieszo-rowerowego wzdłuż DW 933 - ul. Świerczewskiego w Pawłowicach wraz z oświetleniem
drogowym. I etap przedmiotowej inwestycji obejmuje zakres od ul. 22 Lipca (km 31+877) do
skrzyżowania z ul. Zjednoczenia, typu rondo ( km 32+465).
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Projekt

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

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie przejęcia zadania z zakresu właściwości Województwa Śląskiego

Na podstawie art. 8 ust. 2a i ust. 3 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 220 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2010r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz 
po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisję Działalności 
Społecznej

Rada Gminy Pawłowice
uchwala

§ 1. Gmina Pawłowice przyjmuje do realizacji zadanie z zakresu właściwości Województwa Śląskiego pn.: 
"Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul.Świerczewskiego w Pawłowicach".

§ 2. Szczegółowe zasady wykonania zadania określi porozumienie zawarte pomiędzy jednostkami samorządu 
terytorialnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Gmina przejmnie z zakresu właściwości Województwa Śląskiego i przystąpi do budowa ciągu pieszo-

rowerowego wzdłuż ul.Świerczewskiego w Pawłowicach"
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Projekt

z dnia ..........

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

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie przekazania środków finansowych dla Komisariatu Policji w Pawłowicach

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. 2013r., poz. 594, z późn. zmianami) w związku z art.13 ust.3 ustawy z dnia 06 kwietnia 1990 
roku o Policji (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. nr 287 poz. 1687, z późn. zmianami) oraz z art. 216 ust, 2 pkt 3 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 
zmianami) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji 
Działalności Społecznej

Rada Gminy Pawłowice
uchwala

§ 1. Przekazać kwotę:

30.000,00 zł. (słownie trzydzieści tysięcy zł. 00/100) na fundusz celowy w roku 2015 z przeznaczeniem na 
rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Pawłowicach za czas służby przekraczającej 
normę określoną w art. 33 ust 2 ustawy o policji.

§ 2. Warunki przekazania i rozliczenia środków finansowych, o których mowa w § 1 określi porozumienie 
zawarte z Komendą Powiatową Policji w Pszczynie.

§ 3. Środki finansowe określone w § 1 pochodzą z dochodów własnych zabezpieczonych w budżecie gminy 
Pawłowice na 2015 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

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

Dnia 10 września 2014 r. do Urzedu Gminy Pawłowice wpłynęło pismo Komendanta Powiatowego Policji
w Pszczynie nadkom.mgr Czesława Polaka z prośbą o zaplanowanie w budżecie gminy na rok 2015 środków
finansowych na dodatkowe służby w czasie ponadnormatywnym realizowane na terenie gminy Pawłowice.
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Projekt

z dnia ..........

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

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pawłowice

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 jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 
z późn. zm.2), po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz po pozytywnym 
zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisję Działalności Społecznej

Rada Gminy Pawłowice
uchwala

§ 1. 1. Wprowadzić Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pawłowice, który określa 
szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr XXX/373/2013 Rady Gminy Pawłowice z 
dnia 17 września 2013 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2015 roku.

1] Zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2013 r. poz. 645, Dz.U. z 2013 r. poz. 1318, Dz.U. 
z 2014 r. poz. 379, Dz.U. z 2014 r. poz. 1072.

2] Zmiany tekstu jendolitego niniejszej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2013 r. poz. 1593, Dz.U. z 2015 r. poz. 87 oraz 
Dz.U. z 2015 r. poz. 122
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Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Pawłowice

z dnia....................2015 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY PAWŁOWICE

Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymanie czystości i porządku na terenie swojej 
nieruchomości.

2. Właściciel nieruchomości realizuje obowiązki wynikające z §1 ust. 1 Regulaminu w szczególności poprzez:

1) wyposażenie nieruchomości w dostateczną ilość pojemników służących do gromadzenia odpadów 
komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 
i technicznym;

2) prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, polegającej na segregacji odpadów na następujące 
rodzaje odpadów:

a. papier,

b. metal,

c. tworzywa sztuczne,

d. szkło,

e. opakowania wielomateriałowe,

f. popiół z palenisk domowych,

g. przeterminowane lekarstwa i chemikalia,

h. zużyte baterie i akumulatory,

i. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

j. meble i inne odpady wielkogabarytowe,

k. odpady budowlane i rozbiórkowe,

l. zużyte opony,

m. odpady ulegające biodegradacji, w tym również opakowania ulegające biodegradacji oraz odpady 
zielone;

3) przekazywanie odpadów powstałych w gospodarstwach domowych zgodnie z częstotliwością i zasadami 
określonymi w niniejszym regulaminie;

4) oczyszczanie części nieruchomości służącej do użytku publicznego z błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń oraz podjęcie działań mających na celu usunięcie lub ograniczenie śliskości nawierzchni, 
powstałej w wyniku oczyszczenia nieruchomości.

3. Właściciel nieruchomości realizując obowiązki wynikające z §1 ust. 1 Regulaminu może samodzielnie 
dostarczać odpady komunalne wymienione w §1 ust. 2 pkt 2) do punktów i miejsc selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych. Dopuszcza się zagospodarowanie odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji w 
indywidualnych kompostownikach przydomowych.

§ 2. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami powinno odbywać się w sposób uniemożliwiający 
zanieczyszczenie środowiska.

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, mogą odbywać się na terenie 
nieruchomości tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich 
nieruchomości i nie powodują zanieczyszczenia środowiska, a powstające odpady są gromadzone w sposób 
umożliwiający ich usunięcie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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Rozdział 2.
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 
nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników, ich utrzymania w 
odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 3. 1. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 
i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości:

1) właściciel nieruchomości jest zobowiązany do oddawania odpadów w pojemnikach lub workach 
z uwzględnieniem sposobu, częstotliwości oraz harmonogramu oddawania poszczególnych rodzajów 
odpadów;

2) właściciel nieruchomości jest zobowiązany do dostosowania wielkości zbiornika bezodpływowego 
na nieczystości ciekłe do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie w taki sposób, 
aby opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia; podobnie 
przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców w sposób 
zapewniający uzyskanie prawidłowego stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach odrębnych;

3) urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:

a. pojemniki na odpady komunalne o pojemności: 110 l i większe w zależności od indywidualnego 
zapotrzebowania z uwzględnieniem liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz częstotliwości 
wywozu. Pojemniki powinny posiadać certyfikat zgodności z normą europejską EN-840,

b. worki na odpady zbierane selektywnie o pojemności od 80 l do 120 l,

c. pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów, takich jak: szkło, plastik i papier 
o pojemności 1100 l i większe,

d. kosze uliczne o pojemności co najmniej 30 l,

e. dopuszcza się wyposażenie nieruchomości w pojemniki typu podziemnego i półpodziemnego służące 
gromadzeniu odpadów;

2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady 
komunalne zgodnie z poniższymi kryteriami:

1) nieruchomości zamieszkałe w odpowiednią ilość pojemników, nie dopuszczając do ich przepełniania 
z uwzględnieniem ilości wytwarzanych odpadów oraz częstotliwości ich odbioru, jednak nie mniejszej niż jeden 
pojemnik o pojemności min. 110 l,

2) nieruchomość, na której prowadzona jest działalność gospodarcza typu: handlowego, usługowego, biurowego 
lub produkcyjnego powinna być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik o pojemności min. 110 l na odpady 
komunalne zmieszane. Dotyczy to również każdorazowego wydzielonego punktu handlowego, usługowego, 
biurowego znajdującego się na terenie właściciela nieruchomości,

3) nieruchomość, na której znajdują się ogródki działkowe powinna być wyposażona w pojemnik na odpady 
komunalne zmieszane o pojemności nie mniejszej niż 40 l w przeliczeniu na każdy ogródek działkowy w 
okresie sezonu, tj. od 1 marca do 31 października każdego roku i 5 l poza tym okresem,

4) nieruchomości zabudowane budynkami wielorodzinnymi należy wyposażyć w pojemniki, których ilość 
i pojemność jest dostosowana do liczby mieszkańców i cyklu wywozu tak, aby pojemniki te nie przepełniały się 
oraz spełnione były wymagania określone w niniejszym regulaminie.

3. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w następujący sposób:

1) odpady z tworzyw sztucznych, metalu i opakowania wielomateriałowe:

a. w zabudowie jednorodzinnej –do worków koloru żółtego,

b. w zabudowie wielorodzinnej – do pojemników koloru żółtego,

2) odpady z papieru i tektury:

a. w zabudowie jednorodzinnej – do worków koloru niebieskiego,

b. w zabudowie wielorodzinnej – do pojemników koloru niebieskiego,

3) odpady ze szkła kolorowego i białego:

a. w zabudowie jednorodzinnej – do worków koloru zielonego,

b. w zabudowie wielorodzinnej – do pojemników koloru zielonego,
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4) popiół z palenisk domowych:

a. w zabudowie jednorodzinnej – do pojemników na odpady, zgodnie z §3 ust. 1 pkt 3) lit. a,

b. w zabudowie wielorodzinnej - do pojemników na odpady, zgodnie z §3 ust. 1 pkt 3) lit. a,

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, wielkogabarytowe odpady budowlane i rozbiórkowe, meble, zużyte 
opony należy wystawiać w czasie, tzw. „wystawki” na chodnik, pobocze drogi lub miejsce wyznaczone do tego 
celu przez zarządcę nieruchomości,

6) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone zbierane są do worków lub pojemników, odbieranych 
przez podmiot uprawniony, zgodnie z ustalonym harmonogramem,

7) przeterminowane leki i chemikalia zbierane są do pojemników ustawionych w aptekach lub punktach 
selektywnego zbierania,

8) zużyte baterie i akumulatory zbierane są do pojemników zlokalizowanych w szkołach lub punktach 
selektywnego zbierania.

§ 4. 1. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 
w miejscach i na drogach publicznych:

1) właściciele nieruchomości na których prowadzona jest działalność gospodarcza handlowo-usługowa, 
są zobowiązani ustawić w miejscach publicznie dostępnych np.: przed sklepami, punktami usługowo-
handlowymi, gastronomicznymi, itp., pojemniki na odpady komunalne o pojemności nie mniejszej niż 30 l, 
przeznaczone dla klientów w ilości zapewniającej czystość i porządek;

2) miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, ciągi pieszo-jezdne, przystanki komunikacji, parki są przez 
właścicieli nieruchomości obowiązkowo wyposażone w zamocowane na stałe kosze uliczne, zgodnie 
z następującymi zasadami:

a. na chodnikach i ciągach pieszo – jezdnych kosze należy ustawiać w miarę potrzeb, dostosowując 
do panującego na danym terenie ruchu pieszych;

b. odległość pomiędzy koszami rozstawionymi w parkach nie może przekraczać 150 m;

c. na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować w pobliżu wiaty przystankowej, a jeśli jej nie ma 
– to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku;

d. wielkość koszy ulicznych została określona w niniejszym regulaminie i uzależniona jest 
od nagromadzania się odpadów.

§ 5. 1. Zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia 
nieczystości ciekłych:

1) pojemniki na odpady powinny być ustawione na terenie nieruchomości na wyrównanej, w miarę potrzeb 
utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota,

2) należyte utrzymywanie w czystości i dobrym stanie sanitarnym miejsc lokalizacji pojemników,

3) szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być 
zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu 
ich opróżnienia.

Rozdział 3.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz 
terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 6. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru zmieszanych odpadów komunalnych:

1) dla zabudowy jednorodzinnej co najmniej raz w miesiącu,

2) dla zabudowy wielorodzinnej co najmniej raz na tydzień.

2. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów segregowanych:

1) odpady komunalne rodzaju: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe:

a. dla zabudowy jednorodzinnej co najmniej jeden raz w miesiącu,

b. dla zabudowy wielorodzinnej co najmniej jeden raz w tygodniu,
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c. dla obiektów użyteczności publicznej co najmniej jeden raz w miesiącu,

d. dla punktów selektywnego zbierania co najmniej jeden raz w miesiącu,

e. dla ogródków działkowych co najmniej jeden raz w miesiącu;

2) odpady komunalne rodzaju: opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i wielkogabarytowe odpady 
budowlane i rozbiórkowe:

a. dla zabudowy jednorodzinnej co najmniej dwa razy w roku, jeden raz w każdym półroczu,

b. dla zabudowy wielorodzinnej co najmniej raz w miesiącu,

c. dla obiektów użyteczności publicznej co najmniej dwa razy w roku, jeden raz w każdym półroczu,

d. dla punktów selektywnego zbierania co najmniej jeden raz w miesiącu,

e. dla ogródków działkowych co najmniej dwa razy w roku, jeden raz w każdym półroczu;

3) odpadów komunalnych rodzaju: odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji:

a. w okresie grudzień – marzec raz na miesiąc zgodnie z zapotrzebowaniem oraz ustalonym 
harmonogramem odbioru,

b. w okresie kwiecień – listopad – co najmniej dwa razy w miesiącu, zgodnie z ustalonym 
harmonogramem odbioru;

4) popiół z palenisk domowych:

a. dla zabudowy jednorodzinnej co najmniej jeden raz w miesiącu,

b. dla zabudowy wielorodzinnej co najmniej jeden raz w tygodniu.

3. Niezależnie od częstotliwości usuwania odpadów zbieranych selektywnie, wymienionej w ust. 2, mieszkańcy 
mogą pozbywać się odpadów zbieranych selektywnie w następujący sposób:

1) zużyte lekarstwa wrzucać do pojemników, znajdujących się w wyznaczonych aptekach,

2) baterie wrzucać do pojemników, znajdujących się w szkołach lub innych obiektach,

3) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

4) odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji zagospodarowywać w indywidualnych kompostownikach 
przydomowych.

4. Ustala się następującą częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku 
publicznego:

1) z koszy ulicznych i przystankowych – częstotliwość opróżniania powinna być adekwatna do potrzeb, nie 
dopuszczając do przepełnienia się koszy, jednak nie rzadziej niż raz na tydzień,

2) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się nie rzadziej niż raz na kwartał, nie dopuszczając do 
przepełnienia kontenerów,

3) właściciel nieruchomości na terenie której znajdują się punkty handlowe i usługowe zlokalizowane poza 
budynkami, są zobowiązani usuwać odpady co najmniej raz w tygodniu;

5. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z 
częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia. Przyjmuje się, że pojemność zbiorników 
powinna wystarczyć na opróżnianie ich nie częściej niż raz w tygodniu.

§ 7. 1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany wystawić odpady, pojemniki lub worki z odpadami, 
zależnie od rodzaju zbiórki, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości tak, aby nie zakłócać 
ruchu pieszego oraz komunikacji samochodowej, zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru odpadów.

2. Odpady budowlane i rozbiórkowe muszą być zgromadzone w udostępnionych przez podmiot uprawniony 
kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego oraz nie powodującym utrudnień 
w korzystaniu z nieruchomości lub miejscu wyznaczonym do tego celu przez zarządcę w zabudowie 
wielorodzinnej.

3. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zgłoszenia 
właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego.

4. Częstotliwość opróżniania zbiorników oczyszczalni przydomowych z osadów ściekowych wynika z ich 
instrukcji eksploatacji.
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Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 8. 1. Obejmuje się wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 
oraz systemem selektywnego zbierania odpadów.

2. Ograniczenie składowania odpadów, szczególnie odpadów ulegających biodegradacji.

3. Zwiększenie odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz 
papieru i tektury, jak również odzysku energii z odpadów zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska.

4. Wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych.

5. Wydzielenie odpadów budowlano – remontowych ze strumienia odpadów komunalnych i przygotowanie do 
ponownego użycia, recyklingu oraz innych form odzysku materiałów budowlanych i rozbiórkowych.

6. Zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów 
komunalnych.

§ 9. 1. Edukacja ekologiczna promująca zapobieganie powstawaniu odpadów oraz właściwe postępowanie z 
wytworzonymi odpadami, a także promowanie wykorzystywania produktów wytwarzanych z materiałów 
odpadowych poprzez odpowiednie działania promocyjne i edukacyjne.

2. Promowanie kompostowania i fermentacji zbieranych selektywnie odpadów ulegających biodegradacji. 
Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności 
wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie, np. poprzez kompostowanie w przydomowych 
kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej i na terenach wiejskich.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością 
dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 10. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków 
ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem 
terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do:

1) zabezpieczenia nieruchomości przed wydostaniem się zwierząt na zewnątrz,

2) zwolnienia psów ze smyczy na terenie nieruchomości tylko w przypadku, gdy nieruchomość jest ogrodzona w 
sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio 
oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem,

3) wyposażenia psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne lub w inny sposób zagrażającego 
otoczeniu - w kaganiec,

4) prowadzenia psów na smyczy w miejscach publicznych, a psa rasy uznawanej za agresywną lub psa w inny 
sposób zagrażającego otoczeniu dodatkowo w nałożonym kagańcu,

5) wyprowadzania zwierząt na tereny nieobjęte zakazami ich wyprowadzania, obowiązek ten nie dotyczy osób 
niewidomych, korzystających z psów przewodników;

Rozdział 6.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 11. 1. 1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w 
pomieszczeniach zamkniętych i terenach ogrodzonych tak, by nie mogły przedostawać się na drogi, tereny 
publiczne i przeznaczone do wspólnego użytku.

2. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione w budynkach wielorodzinnych i obiektach im 
przynależnych.

Rozdział 7.
Wyznaczenie obszarów podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 12. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:
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1) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa, bądź przechowywania 
produktów rolno-spożywczych,

2) skoncentrowanego budownictwa wielorodzinnego.

2. Deratyzację na obszarach wymienionych w punkcie 1 należy przeprowadzać raz w roku w miesiącu 
wrześniu lub październiku.

3. Właściciel nieruchomości ma obowiązek przeprowadzenia deratyzacji na jej terenie w każdym przypadku 
wystąpienia zaszczurzenia.
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Uzasadnienie

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
zachodzi konieczność zmian wcześniej podjętych uchwał regulujących system gospodarowania odpadami na
terenie gminy, m.in. Regulaminu utrzymania czystości. Po analizie zmian ustawowych oraz dotychczasowego
funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych postanowiono o wprowadzeniu donwego Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłowice.
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Projekt

z dnia ..........

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

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Pawłowice w 2015 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1), art. 11 ust.1 i 3 oraz art. 11a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.2), po pozytywnym zaopiniowaniu 
przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pszczynie, organizacji społecznych, których statutowym celem 
jest ochrona zwierząt, działających na terenie Gminy Pawłowice tj.: Komitetu Pomocy dla Zwierząt 
w Tychach i Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt Dużych i Małych „Cztery Łapy” w Jastrzębiu Zdroju, a także 
dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich tj.: Koła Łowieckiego „OSTOJA”, Koła Łowieckiego 
„REMIZA”, Koła Łowieckiego „LAS”, Koła Łowieckiego „BAŻANIEC”, Koła Łowieckiego „LEŚNIK”, oraz przez 
Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego i Komisję Działalności Społecznej

Rada Gminy Pawłowice
uchwala

§ 1. Przyjąć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Pawłowice w 2015 roku” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały, traci moc Uchwała Nr XXXVI/433/2014 Rady Gminy 
Pawłowice z dnia 25 marca 2014 roku, w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pawłowice w 2014 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1] Zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2013 r. poz. 645, Dz.U. z 2013 r. poz. 1318, Dz.U. 
z 2014 r. poz. 379, Dz.U. z 2014 r. poz. 1072.

2] Zmiany tekstu jednolitego niniejszej uchwały zostały ogłoszone w Dz.U. z 2014 r. poz. 1072
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Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Pawłowice

z dnia....................2015 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Pawłowice w 2015 roku

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Celem programu jest zmniejszenie powstawania bezdomności zwierząt oraz zapewnienia właściwej 
opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Pawłowice

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) zwierzętach bezdomnych – rozumie się przez to zwierzęta, o których mowa w art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 856 z późn. zm.),

2) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta, o których mowa w art. 4 pkt 17 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 856 z późn. zm.),

3) kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu 
człowieka w stanie dzikim);

4) schronisku dla zwierząt – rozumie się przez to miejsce przeznaczone do opieki nad zwierzętami domowymi, o 
których mowa w art. 4 pkt 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 
2013r. poz. 856 z późn. zm.),

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

§ 2. 1. Gmina Pawłowice zapewnia corocznie miejsce dla bezdomnych zwierząt w schronisku
dla zwierząt.

2. Schronisko dla zwierząt zapewnia wybrany zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych podmiot, 
prowadzący usługę „Wyłapywania oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Pawłowice”. 
Podmiot ten musi prowadzić schronisko dla zwierząt lub posiadać podpisaną umowę z podmiotem prowadzącym 
schronisko dla zwierząt na przyjmowanie bezdomnych zwierząt do schroniska.

3. W 2015 roku bezdomne zwierzęta przewożone będą do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy
ul. Norwida 50 w Jastrzębiu-Zdroju. Realizacja transportu i lokowania w wymienionym schronisku będzie 
realizowana przez podmiot prowadzący usługę „Wyłapywania oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom 
z terenu Gminy Pawłowice”. W 2015 roku realizacją transportu i lokowania bezdomnych zwierząt w schronisku 
będzie się zajmowała firma „Rapido” Marek Niżnik, z Jastrzębia – Zdroju, ul. Turystyczna 47/39.

4. Gmina Pawłowice, poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewnia odpowiednie miejsce
dla zwierząt gospodarskich i w razie konieczności i zaistniałej sytuacji przekaże zwierzęta gospodarskie do 
Komitetu Pomocy dla Zwierząt w Tychach ul. Bałuckiego 7/37, posiadającego gospodarstwo rolne w Ćwiklicach 
przy ul. Kombatantów 134 na podstawie podpisanej każdorazowo umowy, po wcześniejszym uzgodnieniu co do 
możliwości ich przyjęcia, uwzględniając gatunek i ilość zwierząt przekazywanych.

§ 3. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Pawłowice realizowane jest przez podmiot 
prowadzący usługę „Wyłapywania oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Pawłowice”. W 
2015 roku odławianiem bezdomnych zwierząt będzie się zajmowała firma „Rapido” Marek Niżnik, z Jastrzębia – 
Zdroju, ul. Turystyczna 47/39.

2. Odłowienie bezdomnych zwierząt ma charakter stały i będzie podejmowane przez podmiot wymieniony w 
ust. 1 na każdorazowe zgłoszenie pracowników Urzędu Gminy lub Komisariatu Policji w Pawłowicach.

3. Zgłoszenie potrzeby odłowienia zwierząt bezdomnych ze strony mieszkańców przyjmuje Urząd Gminy pod 
nr tel. 32 47 56 330 lub Komisariat Policji w Pawłowicach pod nr tel. 32 44 94 510.

4. Podmiot prowadzący usługę odławiania ma obowiązek zapewnienia bezdomnemu zwierzęciu opieki 
weterynaryjnej oraz przetransportowania go do schroniska dla zwierząt wskazanego w § 2 ust. 3.
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5. Po ulokowaniu bezdomnego zwierzęcia w schronisku, podmiot o którym mowa w ust. 1 ma obowiązek 
poddać je:

1) szczepieniu przeciw wściekliźnie i chorobom zakaźnym,

2) odrobaczeniu,

3) obowiązkowej sterylizacji lub kastracji,

4) znakowaniu elektronicznemu.

§ 4. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 
realizuje całodobowo podmiot prowadzący usługę „Wyłapywania oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom 
z terenu Gminy Pawłowice”, z którym Gmina Pawłowice posiada zawartą umowę. Podmiot ten realizuje opiekę 
weterynaryjną poprzez zakład leczniczy dla zwierząt posiadający odpowiedni sprzęt diagnostyczny w zakresie 
udzielania pomocy zwierzętom bezdomnym w tym opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych. W 
2015 roku opieką weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt będzie udzielać 
całodobowo Bartosz Libucha w Przychodni Weterynaryjnej „Lima Vet” A. Małysz, B. Libucha S.C. w Jastrzębiu-
Zdroju, ul. 1 Maja 16.

2. Usypianie ślepych miotów realizowane będzie przez zakład opieki weterynaryjnej z którym podmiot 
wymieniony w § 4 ust. 1 ma podpisaną umowę na opiekę weterynaryjną dla zwierząt bezdomnych ulokowanych 
w schronisku.

§ 5. 1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizuje Urząd Gminy przy współudziale z zarządcami 
nieruchomości, na których przebywają koty wolno żyjące.

2. Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest poprzez:

1) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących, wskazanych przez 
zarządcę nieruchomości, którzy zapewnią im bezpośredni nadzór, opiekę i dokarmianie,

2) zapewnienie w razie potrzeby zwierzętom opieki weterynaryjnej, w ramach zawartej umowy zakładem 
leczniczym dla zwierząt.

§ 6. 1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje:

1) Urząd Gminy poprzez:

a) podawanie informacji dla mieszkańców o możliwości adopcji bezdomnych zwierząt ulokowanych 
w schronisku dla zwierząt, wymienionym w § 2 ust. 3,

b) nawiązaniu ścisłej współpracy ze schroniskiem dla zwierząt, wymienionym w § 2 ust. 3 w sprawie 
zorganizowania akcji informacyjnych dla mieszkańców o możliwości adopcji bezdomnych zwierząt.

2) Schronisko dla zwierząt wymienione w § 2 ust. 3 poprzez prowadzenie działań zmierzających
do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym.

Ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt

§ 7. 1. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt bezdomnych 
i kotów dziko żyjących realizowane będzie przez:

1) Podmiot prowadzący usługę wyłapywania wymieniony w § 3 ust. 1 dla bezdomnych zwierząt odłowionych 
i ulokowanych w schronisku dla zwierząt, o którym mowa w § 2 ust. 3.

2) Urząd Gminy poprzez:

a) wydawanie skierowań na zabiegi sterylizacji i kastracji w zakładzie leczniczym dla zwierząt, z którym Gmina 
Pawłowice w razie potrzeby ma zawartą umowę, opiekunom (karmicielom) dla kotów wolno żyjących które 
mają pod opieką, lub

b) odbieranie od opiekunów (karmicieli) wyłapanych przez nich kotów dziko żyjących i przekazywaniu ich na 
zabiegi sterylizacji i kastracji w zakładzie leczniczym dla zwierząt, z którym Gmina Pawłowice w razie 
potrzeby ma zawartą umowę.

2. Wprowadzeniu elektronicznego znakowania tzw. czipowania zwierząt wyłapanych i przekazanych do 
schroniska.
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§ 8. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z niniejszego Programu zabezpieczone
są w budżecie Gminy Pawłowice.

2. Wysokość środków zabezpieczonych na zadania wymienione w niniejszym programie są następujące:

1) Odławianie bezdomnych zwierząt, transport i lokowanie ich w schronisku wraz z opieką weterynaryjną, 
szczepieniami, znakowaniem, sterylizacją lub kastracją kwota 62.472,50 zł.

2) Sterylizacja lub kastracja bezdomnych zwierząt i kotów wolno żyjących, opieka weterynaryjna kwota 1.500,00 
zł.

3) Dokarmianie kotów wolno żyjących kwota 1.500,00 zł.

4) Opieka i utrzymanie w gospodarstwach rolnych zwierząt gospodarskich kwota 2.000,00 zł.

3. Środki finansowe zabezpieczone są w budżecie wydatkowane będą w razie potrzeby poprzez zlecenie usług 
i zadań wymienionych w niniejszym Programie zgodnie z odrębnymi przepisami.
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UZASADNIENIE

W związku z art. 11a, ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. z
2013r. poz. 856 z późn. zm.) Rada Gminy zobowiązana jest do określania w drodze uchwały, corocznie
do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pawłowice w 2015 roku, który stanowi załącznik do
niniejszej uchwały. Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) usypianie ślepych miotów; 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

Projekt programu został przekazany został do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii
w Pszczynie, dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich tj.: Koła Łowieckiego „OSTOJA”, Koła
Łowieckiego „REMIZA”, Koła Łowieckiego „LAS”, Koła Łowieckiego „BAŻANIEC”, Koła Łowieckiego
„LEŚNIK” oraz działającym na obszarze Gminy Pawłowice organizacjom społecznym, których statutowym
celem jest ochrona zwierząt, działające na terenie Gminy Pawłowice tj.: Komitetu Pomocy dla Zwierząt
w Tychach i Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt Dużych i Małych „Cztery Łapy” w Jastrzębiu Zdroju.
Wymienione podmioty zaopiniowały pozytywnie przedmiotowy Program lub skorzystały z zapisu art. 11a ust.
8 wymienionej ustawy z niewydania opinii w terminie 21 dni od otrzymania projektu programu co uznaje się
za akceptację przesłanego programu.
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Projekt

z dnia ..........

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

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie podziału obszaru gminy Pawłowice na sektory celem zorganizowania odbioru odpadów 
komunalnych

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 jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1) oraz art. 6d ust. 2 ustawy z 
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 
1399 z późn. zm.2), po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz 
Komisję Działalności Społecznej:

Rada Gminy Pawłowice
uchwala

§ 1. W celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, ustanawia się podział obszaru gminy Pawłowice na następujące sektory:

1. Sektor I obejmuje obszar sołectw:

- Pielgrzymowice,

- Jarząbkowice,

- Golasowice,

- Pawłowice: ul. Wspólna, ul. Rolników i ul. Młyńska;

2. Sektor II obejmuje obszar sołectw:

- Pawłowice, z wyłączeniem ul. Wspólnej, ul. Rolników i ul. Młyńskiej,

- Pniówek: nieruchomości oznaczone numerami ul. Polna 54 oraz ul. Polna 56;

3. Sektor III obejmuje obszar sołectw:

- Warszowice,

- Krzyżowice,

- Pniówek, z wyłączeniem nieruchomości oznaczonych numerami ul. Polna 54 oraz ul. Polna 56.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Rady Gminy Pawłowice nr XX/247/2012 z 
dnia 25 września 2012 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2015 roku.

1] Zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2013 r. poz. 645, Dz.U. z 2013 r. poz. 1318, Dz.U. 
z 2014 r. poz. 379, Dz.U. z 2014 r. poz. 1072.

2] Zmiany tekstu jendolitego niniejszej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2013 r. poz. 1593, Dz.U. z 2015 r. poz. 87 oraz 
Dz.U. z 2015 r. poz. 122
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Uzasadnienie

W związku z art. 6d ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
istnieje możliwość podziału gminy na sektory celem zorganizowania systemu gospodarowania odpadami. W
związku z powstaniem nowych ulic oraz koniecznością usprawnienia istniejącego systemu, nastąpiła
konieczność zmiany wcześniej podjętej uchwały Rady Gminy Pawłowice o utworzeniu sektorów na terenie
Gminy Pawłowice.
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Projekt

z dnia ..........

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

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

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 jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1) oraz art. 6r ust. 3, 3b, 3c i 3d 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2013 
r., poz. 1399 z późn. zm.2), po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz po 
pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisję Działalności 
Społecznej

Rada Gminy Pawłowice
uchwala

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pawłowice w zamian za 
uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności:

1) rodzaje, częstotliwość i ilość odbieranych odpadów,

2) sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,

3) sposób zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych,

4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne;

§ 2. Rodzaje odpadów komunalnych i częstotliwość ich odbierania od właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się, że odpady komunalne odbierane są w ilości, w jakiej zostały wytworzone na terenie 
nieruchomości zamieszkałej.

2. Właściciel nieruchomości we własnym zakresie zapewnia wyposażenie swojej nieruchomości w pojemniki na 
odpady komunalne zmieszane i popiół oraz w worki na odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone.

3. Gmina wyposaży nieruchomości stanowiące zabudowę wielorodzinną zwartą w pojemniki na zmieszane 
odpady komunalne oraz nieruchomości stanowiące zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną pojedynczą w worki 
z przeznaczeniem na selektywne zbieranie następujących odpadów: papieru, tworzyw sztucznych wraz z metalami 
i opakowaniami wielomateriałowymi, szkła.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości, określonych w §1 w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi mają możliwość dostarczania, we własnym zakresie, selektywnie zbieranych odpadów 
komunalnych, rodzaju:

1) papier,

2) szkło,

3) tworzywa sztuczne wraz z metalami i opakowaniami wielomateriałowymi

4) odpady biodegradowalne w tym zielone,

5) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, w tym papa,

6) przeterminowane leki i chemikalia,

7) świetlówki,
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8) zużyte baterie i akumulatory,

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

11) zużyte opony,

12) popiół z palenisk domowych,

do wyznaczonego na terenie Gminy Pawłowice punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2. Ustala się dodatkowe miejsca zbiórki odpadów segregowanych, w których będą przyjmowane następujące 
rodzaje odpadów: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, papier, szkło, tworzywa 
sztuczne wraz z metalami i odpadami wielomateriałowymi. Właściciele nieruchomości, określonych w §1 
dostarczają odpady do dodatkowych punktów zbiórki w przypadku braku odbioru danej frakcji odpadów z 
nieruchomości lub gdy oddanie tych odpadów jest konieczne poza ustaloną częstotliwością, we własnym zakresie. 
Dodatkowe miejsca zbiórki zostaną wyposażone w odpowiednie pojemniki na odpady

3. Informacja o lokalizacji i godzinach otwarcia miejsc określonych w ust. 1-2 oraz dokładne harmonogramy 
odbioru odpadów komunalnych dostępne są na stronie internetowej: www.gospodarkaodpadami.pawlowice.pl .

§ 5. Odpady komunalne odebrane z terenu Gminy Pawłowice będą przekazywane do instalacji przetwarzania 
odpadów komunalnych, stosownie do poszczególnych frakcji odpadów – w celu przygotowania do odzysku, w tym 
recyklingu, poprzez ich sortowanie lub kompostowanie. Odpady nienadające się do odzysku będą 
unieszkodliwianie innymi metodami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6. Tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług 
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Gmina może odmówić odebrania od właściciela nieruchomości odpadów, w przypadku wykazania, że 
odpady te są wymieszane oraz wezwać właściciela nieruchomości do prawidłowego posegregowania odpadów.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 9. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr XXXIV/410/2014 Rady Gminy 
Pawłowice z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2015 roku.

1] Zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2013 r. poz. 645, Dz.U. z 2013 r. poz. 1318, Dz.U. 
z 2014 r. poz. 379, Dz.U. z 2014 r. poz. 1072.

2] Zmiany tekstu jendolitego niniejszej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2013 r. poz. 1593, Dz.U. z 2015 r. poz. 87 oraz 
Dz.U. z 2015 r. poz. 122
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Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Pawłowice

z dnia....................2015 r.

Rodzaje odpadów komunalnych i częstotliwość ich odbierania od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z podziałem na rodzaj 
zabudowy

Zabudowa jednorodzinna Zabudowa wielorodzinna zwarta* Zabudowa wielorodzinna pojedyncza**

Zmieszane odpady komunalne Jeden raz na miesiąc Trzy razy na tydzień Jeden raz na tydzień

Tworzywa sztuczne, metale i opakowania 
wielomateriałowe Jeden raz na miesiąc Co najmniej jeden raz na tydzień Jeden raz na tydzień

Papier Jeden raz na miesiąc Co najmniej jeden raz na tydzień Jeden raz na tydzień

Szkło Jeden raz na miesiąc Co najmniej jeden raz na tydzień Jeden raz na tydzień

Popiół z palenisk domowych Jeden raz na miesiąc - Jeden raz na tydzień

Odpady wielkogabarytowe, w tym 
wielkogabarytowe odpady rozbiórkowe*** Jeden raz w półroczu Dwa razy na miesiąc Jeden raz w półroczu

Odpady biodegradowalne, w tym odpady 
zielone

Jeden raz w miesiącu w okresie grudzień-
marzec oraz w odstępach 

dwutygodniowych w okresie kwiecień-
listopad

Jeden raz w miesiącu w okresie grudzień-
marzec oraz w odstępach 

dwutygodniowych w okresie kwiecień-
listopad

Jeden raz w miesiącu w okresie grudzień-
marzec oraz w odstępach 

dwutygodniowych w okresie kwiecień-
listopad

* zabudowę wielorodzinną zwartą tworzą więcej niż dwa budynki sąsiadujące ze sobą i posiadające więcej niż 4 lokale mieszkalne

** zabudowę wielorodzinną pojedynczą tworzą nie więcej niż dwa budynki sąsiadujące ze sobą posiadające więcej niż 4 lokale mieszkalne

*** w ramach odpadów wielkogabarytowych odbierane są m.in.: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, zużyte opony, wielkogabarytowe odpady 
rozbiórkowe (za wyjątkiem gruzu i elementów betonowych).
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Pawłowice

z dnia....................2015 r.

Tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług 
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne

1. Niewłaściwe świadczenie usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne polega 
w szczególności na:

1) nieodebraniu prawidłowo posegregowanych oraz właściwie przygotowanych do odbioru odpadów w 
planowanym dniu zbiórki,

2) niedostarczeniu w odpowiedniej ilości worków na odpady segregowane, w trakcie zbiórki odpadów 
segregowanych,

3) mieszaniu selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi lub 
selektywnie zebranych odpadów komunalnych różnych rodzajów ze sobą,

4) uszkodzeniu pojemnika na zmieszane odpady komunalne lub popiół, z winy przedsiębiorcy,

5) nieuprzątnięciu odpadów lub zabrudzeń powstałych w wyniku wysypania się odbieranych odpadów, np. na 
chodnik,

6) nieodebraniu odpadów z powodów innych niż powyższe, jednak z winy przedsiębiorcy odbierającego odpady.

2. Do niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, nie można 
zaliczyć:

1) nieodebrania odpadów, w przypadku stwierdzenia iż są one niewłaściwie posegregowane, w szczególności 
zmieszania popiołu ze zmieszanymi odpadami komunalnymi,

2) nieodebrania odpadów wystawionych niezgodnie z harmonogramem zbiórki odpadów,

3) nieodebrania odpadów, którego wynikiem jest zły stan techniczny pojemnika, uniemożliwiający jego 
opróżnienie lub powodujący ryzyko jego zniszczenia przy próbie opróżnienia,

4) nieodebrania odpadów umieszczonych w pojemnikach nieprzystosowanych do odbioru odpadów komunalnych,

5) nieodebrania odpadów niewystawionych w widocznym miejscu umożliwiającym dojazd samochodu 
odbierającego odpady lub umieszczonych w zamkniętym boksie,

6) nieodebrania odpadów z powodów innych niż powyższe, jednak z winy właściciela nieruchomości.

3. Właściciel nieruchomości, który doświadczył niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę 
odbierającego odpady komunalne, zgodnie z pkt 1, powinien:

1) zgłosić ten fakt najpóźniej do dwóch dni roboczych od planowanej zbiórki,

2) pozostawić przygotowane do odbioru odpady lub uszkodzony pojemnik w miejscu, z którego powinny być one 
odebrane, do czasu naprawy niewłaściwego świadczenia usługi przez przedsiębiorcę odbierającego odpady, 
chyba że pracownik Urzędu Gminy poleci inaczej.

4. Zgłoszeń, o których mowa w pkt 3 należy dokonać telefonicznie pod nr tel. 32 4756-357, za pośrednictwem 
poczty elektronicznej pod adresem wskazanym na stronie internetowej www.gospodarkaodpadami.pawlowice.pl 
lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Pawłowice.

5. Dokonując zgłoszenia niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 
komunalne, należy podać:

1) imię, nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego osoby zgłaszającej niewłaściwe świadczenie usług,

2) dokładny adres nieruchomości, z której usługi są świadczone w sposób niewłaściwy,

3) rodzaj odpadów, które zostały nieodebrane lub odebrane w sposób niewłaściwy,

4) informacje, czy odpady są właściwie przygotowane do odbioru.

6. Pracownik Urzędu Gminy dokona weryfikacji zasadności dokonanego zgłoszenia. W przypadku stwierdzenia 
spełnienia warunków określonych w pkt 1, przedsiębiorca odbierający odpady zostanie poinformowany o 
konieczności realizacji zgłoszenia.
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7. Realizacja zgłoszenia przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, o którym mowa w pkt 6 
polega na podjęciu działań mających na celu usunięcie nieprawidłowości, określonych na podstawie pkt 1.

8. Przedsiębiorca odbierający odpady zrealizuje zgłoszenie w terminie do 2 dni roboczych od jego otrzymania, 
za wyjątkiem sytuacji określonej w pkt 9.

9. Zgłoszenie, którego wykonanie wymaga naprawy uszkodzonego pojemnika lub wymiany pojemnika na 
nowy, zostanie wykonane w terminie do 7 dni roboczych od jego otrzymania, przez przedsiębiorcę odbierającego 
odpady komunalne.
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Uzasadnienie

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
zachodzi konieczność zmian wcześniej podjętych uchwał regulujących system gospodarowania odpadami na
terenie gminy. Po analizie zmian ustawowych oraz dotychczasowego funkcjonowania systemu odbioru
odpadów komunalnych postanowiono o podjęciu nowej Uchwały Rady Gminy Pawłowice określającej
szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
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Projekt

z dnia ..........

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

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości 
zamieszkałych

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 jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2,  
2a i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity 
Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.2), po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia 
Komunalnego oraz Komisję Działalności Społecznej:

Rada Gminy Pawłowice
uchwala

§ 1. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, 
położonych na terenie Gminy Pawłowice, w wysokości 7,00 zł miesięcznie od mieszkańca nieruchomości.

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1, jeżeli 
odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 14,00 zł miesięcznie od 
mieszkańca nieruchomości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały, traci moc Uchwała Rady Gminy Pawłowice Nr XLIII/479/2014 
z dnia 28 października 2014 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 
nieruchomości zamieszkałych.

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

1] Zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2013 r. poz. 645, Dz.U. z 2013 r. poz. 1318, Dz.U. 
z 2014 r. poz. 379, Dz.U. z 2014 r. poz. 1072.

2] Zmiany tekstu jendolitego niniejszej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2013 r. poz. 1593, Dz.U. z 2015 r. poz. 87 oraz 
Dz.U. z 2015 r. poz. 122
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Uzasadnienie

Na podstawie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podjętej w listopadzie
ubiegłego roku, zmieniła sie podstawa prawna uchwał dotyczących stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Zachodzi zatem konieczność dostosowania uchwały o wysokości stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi do obowiązujących przepisów ustawy.
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Projekt

z dnia ..........

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

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla 
Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.1) oraz art. 24 ust. ust. 1, 7 ustawy z dnia 7 
czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity 
Dz. U. z 2015 r. poz. 139), po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego

Rada Gminy Pawłowice
uchwala

§ 1. Zatwierdzić taryfy Jastrzębskiego Zakładu Wodociągowego i Kanalizacji S.A. dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pawłowice w okresie od 1 maja 2015 roku do 
30 kwietnia 2016 roku, które stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 3. Taryfy, o których mowa w § 1 podlegają ogłoszeniu poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu 
Gminy Pawłowice i Jastrzębskiego Zakładu Wodociągowego i Kanalizacji S.A. oraz internecie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 maja 2015 r.

1] Zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2013 r. poz. 645, Dz.U. z 2013 r. poz. 1318, Dz.U. 
z 2014 r. poz. 379, Dz.U. z 2014 r. poz. 1072.
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Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Pawłowice

z dnia....................2015 r.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Obowiązująca na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój, Gmin Mszana, Godów i Pawłowice

Na okres: od dnia 01-05-2015r. do dnia 30-04-2016r.

Spis treści:

I.  Informacje ogólne

1.  Rodzaj prowadzonej działalności.

2.  Rodzaj i struktura taryfy.

3.  Taryfowe grupy odbiorców usług.

4.  Rodzaj i wysokość cen i stawek opłat.

5.  Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia 
pomiarowe.

6.  Warunki stosowania cen i stawek opłat.

6.1.  Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców.

6.2.  Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.

II.  Uzasadnienie wniosku

1.  Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia.

2.  Standardy jakościowe usług, w tym informacja dotycząca wpływu określonej taryfy na ich poprawę.

3.  Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów.

4.  Zmiany warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf.
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I.  Informacje ogólne

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie ceny i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz określa warunki ich stosowania obowiązujące na terenie Miasta 
Jastrzębie-Zdrój, Gmin Mszana, Godów i Pawłowice na okres 12 miesięcy od dnia 01-05-2015r. do dnia 30-
04-2016r.

Podstawa prawna opracowania taryfy:

· ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(tekst jednolity Dz. U. Nr 123, poz. 858 z 2006r. z późn. zm.), zwana dalej Ustawą;

· rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r w sprawie określenia taryf, wzoru 
wniosków o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886 z późń. zm.), zwane dalej 
Rozporządzeniem;

· obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 08.08.2014r. w sprawie wysokości stawek kar za 
przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego 
poziomu hałasu, na rok 2015 (M.P. z dnia 25 lipca 2014r. poz. 648)

1.  Rodzaj prowadzonej działalności

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Przedmiot działania Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i 
Kanalizacji S.A. w zakresie objętym ustawą stanowi dostawa wody oraz odprowadzanie ścieków za pomocą 
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących jego własnością lub znajdujących się w eksploatacji 
przedsiębiorstwa.

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. działa na terenie gmin Jastrzębie-Zdrój, Mszana, Godów, 
Pawłowice i Świerklany.

Podstawą działania Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. w tym zakresie są zezwolenia 
wydane przez prezydenta miasta Jastrzębie-Zdrój, wójta gminy Pawłowice, wójta gminy Świerklany oraz 
Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śl.:

1)  Decyzja Zarządu Miasta Jastrzębie-Zdrój nr IK.7033-4-1/2002 z dnia 07-08-2002r. na prowadzenie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

2)  Decyzja Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim nr 
MZWiK.6431-2/2002 z dnia 25-11-2002r. na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków.

3)  Decyzja Wójta Gminy Pawłowice nr 1047/2002 z dnia 19-11-2002r. z dnia 19-11-2002r. na 
prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

4)  Decyzja Wójta Gminy Świerklany nr RIG.OŚ.7037/1/02 z dnia 23-12-2002r. na prowadzenie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

2.  Rodzaj i struktura taryfy.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązuje na terenie 
miasta Jastrzębie-Zdrój, gmin Mszana, Godów i Pawłowice na okres od dnia
01-05-2015r. do 30-04-2016r.

W zależności od struktury taryfy przyjęto:

· w zakresie zaopatrzenia w wodę przyjęto taryfę niejednolitą wieloczłonową, składającą się z jednolitych cen 
m3 dostarczanej wody i różnych stawek opłat abonamentowych na odbiorcę na okres rozliczeniowy;

· dla odprowadzania ścieków przyjęto taryfę jednoczłonową, zawierającą cenę za 1 m3 odprowadzanych 
ścieków;

· stawkę opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń 
kanalizacyjnych.

Stawka ta, zgodnie z § 5 pkt 6 rozporządzenia uzależniona jest od przepustowości oczyszczalni, stosowanej 
technologii oczyszczania ścieków komunalnych oraz uzyskania stopnia redukcji ładunku zanieczyszczeń i 
sposobu stosowania osadów ściekowych.

3.  Taryfowe grupy odbiorców usług
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Wszyscy odbiorcy usług mają jednakową cenę wody. Różnią się opłatą abonamentową.

Grupa I - odbiorcy - max zapotrzebowanie na wodę do 2,5m3 /h

Grupa II - odbiorcy - max zapotrzebowanie na wodę powyżej 2,5m3 /h do 6,3m3 /h

Grupa III - odbiorcy - max zapotrzebowanie na wodę powyżej 6,3m3 /h do 25m3 /h

Grupa IV - odbiorcy - max zapotrzebowanie na wodę powyżej 25m3 /h

Grupa V- odbiorcy Internetowego Biura Obsługi Klientów

4.  Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

1.  W rozliczeniach za dostarczoną wodę:

· Cena - wyrażonej w złotych za m3 dostarczonej wody;

· Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę wody - niezależna od ilości dostarczonej wody, płacona bez 
względu na rozmiary dokonanego poboru wody lub też jego całkowitego braku; wylicza się ją na odbiorcę usług, 
na zasadach opisanych w tabeli 2.

TABELA 1.  Wysokość cen za dostarczona wodę za okres 01.05.2015r. – 30.04.2016r.

Cena
l.p. taryfowa grupa odbiorców wyszczególnienie netto z VAT

Jednostka 
miary

0 1 2 3 4 5

1 wszystkie grupy taryfowe cena za dostarczoną wodę 3,99 4,31 zł/m3

TABELA 2.  Wysokość stawek opłaty abonamentowej za okres 01.05.2015r. – 30.04.2016r.
grupa grupy taryfowe odbiorców

miesięczna 
stawka opłaty 

abonamentowej 
netto

miesięczna stawka 
opłaty 

abonamentowej na 
usługi z VAT

0 1 3 4

1. odbiorcy - max zapotrzebowanie na wodę do 2,5m3 /h 10,74 11,60

2. odbiorcy - max zapotrzebowanie na wodę powyżej 
2,5m3 /h do 6,3m3 /h 17,64 19,05

3 odbiorcy - max zapotrzebowanie na wodę powyżej 
6,3m3 /h do 25m3 /h 51,80 55,94

4 odbiorcy - max zapotrzebowanie na wodę powyżej 
25m3 /h 122,44 132,24

5 odbiorcy Internetowego Biura
Obsługi Klientów 9,73 10,51

Dla odbiorcy rozliczanego wg wodomierza głównego opłata abonamentowa składa się z trzech elementów:

-  opłaty za gotowość, która jest uzależniona od zapotrzebowania na wodę;

-  opłaty za odczyt, która jest jednolita dla wszystkich odbiorców i wynosi 1,65 zł./miesiąc netto;

-  opłata za rozliczenie, która wynosi 4,53 zł. netto/miesiąc, za wyjątkiem odbiorców obsługiwanych przez 
Internetowe Biuro Obsługi Klientów, do których nie wysyła się faktur papierowych, i których opłata wynosi netto 
3,52 zł./miesiąc.
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Opłata abonamentowa dotyczyć będzie każdej nieruchomości wyposażonej w wodomierz główny, bez 
względu na to, czy kilka nieruchomości jest w posiadaniu jednego odbiorcy usług – zgodnie z art. 27 ust 1 
ustawy.

Dla odbiorcy rozliczanego wg wodomierza mieszkaniowego w budynku wielolokalowym opłata 
abonamentowa składa się z dwóch elementów:

-  z opłaty za odczyt i wynosi ona 1,65 zł. netto/miesiąc.

-  z opłaty za rozliczenie i wynosi ona 4,53 zł. netto/miesiąc.

Łącznie 6,18 zł. netto/miesiąc.

Odbiorcy rozliczani wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody
w JZWiK S.A. nie występują.

Na dzień sporządzenia taryf, odbiorcy rozliczani wg. wskazań wodomierza mieszkaniowego
w budynku wielolokalowym, w JZWiK S.A. nie występują.

2.  W rozliczeniach za odprowadzane ścieki:

· Cena - wyrażona w złotych za m3 odprowadzonych ścieków

TABELA 3.  Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzane ścieki za okres 01.05.2015r. – 
30.04.2016r.

Cenal.p. Taryfowa grupa odbiorców wyszczególnienie
netto z VAT

Jednostka 
miary

0 1 2 3 4 5

1 wszyscy odbiorcy cena za 
odprowadzone ścieki 5,99 6,47 zł/m3

3.  Przy wyliczeniu ceny brutto wody i ścieków oraz opłaty abonamentowej brutto, zastosowano
obowiązującą stawkę podatku VAT.

4.  Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń 
kanalizacyjnych.

TABELA 4.  Jednostkowe stawki i opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków 
przemysłowych na okres od 1.05.2015r. do 30.04.2016r,

l.p. Wskaźnik 
zanieczyszczenia Jednostki

Najwyższe 
dopuszczalne 

stężenia
netto

Jednostkowe stawki 
opłat za 1 kg 

substancji, w tym 
substancji wyrażonych 
jako wskaźniki w zł./kg

netto

Jednostkowe stawki 
opłat za 1 kg 

substancji, w tym 
substancji wyrażonych 
jako wskaźniki w zł./kg

brutto
0 1 2 3 4 5

1 BZT5 mgO2 /dm3 750 26,31 28,41

2 CHZT mgO2 /dm3 1500 15,81 17,07

3 Zawiesina ogólna mg/dm3 700 4,87 5,26

4 Azot amonowy mgN/dm3 200 26,31 28,41

5 Fosfor ogólny mgN/dm3 15 26,31 28,41

Do stawek opłat określonych w taryfie w tabeli 4 w kolumnie 4 doliczono podatek od towarów i usług (VAT) w 
obowiązującej wysokości - 8%.

Pozostałe wskaźniki zanieczyszczeń nie mogą przekraczać wielkości określonych w rozporządzeniu Ministra 
Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków 
przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2006r. Nr 136, 
poz. 964). W przypadku ich przekroczenia naliczona zostanie opłata w wysokości 100% wartości podanych w 
załączniku nr 2 do obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 08.08.2014 r. w sprawie wysokości stawek kar za 
przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego 
poziomu hałasu, na rok 2015 (M.P. z dnia 25 lipca 2014r. poz. 648)

Stawki opłat będą miały zastosowanie w przypadku przekroczeń parametrów jakości i stanu ścieków, 
określonych w umowy na odprowadzanie ścieków. Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Ministra Budownictwa w 
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sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania 
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, ścieki przemysłowe mogą być wprowadzane do urządzeń 
kanalizacyjnych, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia osób obsługujących urządzenia 
kanalizacyjne, stanu konstrukcji budowlanych i prawidłowego działania tych urządzeń oraz oczyszczalni 
ścieków, a także dla spełnienia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne warunków pozwolenia 
wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi i stosowania osadów ściekowych. W związku z 
tym Zakład ma obowiązek przyjmować od odbiorców usług wyłącznie takie ścieki, które nie przekraczają 
dopuszczalnych parametrów wskaźników zanieczyszczeń. W przypadku przekroczenia tych wartości przez 
dostawcę ścieków przemysłowych, Zakład naliczał będzie opłaty za przekroczenie wskaźników, przez co 
pokryje dodatkowe koszty związane ze zwiększonymi opłatami środowiskowymi i oczyszczaniem tych ścieków.

5.  Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia 
pomiarowe.

W taryfie za okres od 01-05-2015r. do 30-04-2016r. obowiązywać będą warunki rozliczeń zgodne z Ustawą o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i Rozporządzeniem Ministra 
Budownictwa z dnia 28-06-2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz 
warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, a także Regulamin 
świadczenia usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Jastrzębie Zdrój.

Postanowienia ogólne.

1.  O ile umowa zawarta z Odbiorcą usług nie stanowi inaczej, łączna opłata za zbiorowe zaopatrzenie w 
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy miesiąc, w którym były świadczone usługi.

2.  Opłata abonamentowa regulowana jest przez Odbiorcę usług niezależnie od tego, czy Odbiorca usług 
pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.

3.  Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki na warunkach i w terminach 
określonych w umowie.

4.  Opłaty abonamentowe dotyczą wszystkich odbiorców usług, bez względu na wyposażenie w przyrządy 
pomiarowe.

5.  Dla dostawców ścieków przemysłowych, których jakość jest niezgodna z obowiązującymi przepisami, 
odrębne umowy określają warunki przyjmowania tych ścieków.

6.  Taryfy wchodzą w życie z dniem 1-05-2015r. na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. Nr 123, poz. 858 z 
2006r.) – zwanej dalej Ustawą.

7.  Obowiązujące taryfy to:

7.1.  W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

7.1.1.  ceny za m3 /zł. dla wszystkich odbiorców;

7.1.2.  stawki opłat abonamentowych na odbiorcę/m-c dla;

- odbiorców o max zapotrzebowaniu na wodę do 2,5m3 /h

- odbiorców o max zapotrzebowaniu na wodę powyżej 2,5m3 /h do 6,3m3 /h

- odbiorców o max zapotrzebowaniu na wodę powyżej 6,3m3 /h do 25m3 /h

- odbiorców o max zapotrzebowaniu na wodę powyżej 25m3 /h

- odbiorców Internetowego Biura Obsługi Klientów

7.2.  W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:

7.2.1.  ceny za m3 /zł. dla wszystkich odbiorców;

7.3. Opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń 
kanalizacyjnych.

8. Nie wprowadza się do taryfy:

8.1.  Stawki opłaty abonamentowej na odbiorcę:

8.1.1.  w rozliczeniach za ilość odprowadzanych ścieków, ustaloną na podstawie zużycia wody 
określonego zgodnie ze wskazaniem wodomierza głównego lub na podstawie przepisów dotyczących 
przeciętnych norm zużycia wody;
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8.1.2.  w rozliczeniach w oparciu o wskazanie wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej 
lub ujęcia własnego;

8.1.3.  w rozliczeniu za ilość odprowadzanych ścieków, ustaloną zgodnie ze wskazaniem urządzenia 
pomiarowego;

8.1.4.  w rozliczeniach za ścieki opadowe i roztopowe odprowadzane kanalizacją deszczową;

8.1.5.  w rozliczeniu na odbiorcę w budynkach wielolokalowych;

8.2.  Ceny za jednostkę miary powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni, z której 
odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową, uwzględniającą rodzaj i sposób 
zagospodarowania powierzchni z uwagi na to, że przedsiębiorstwo nie zarządza kanalizacją deszczową.

8.3.  Stawki opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących w 
posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikającej z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza 
wybudowanego przez odbiorcę usług.

Sposób ustalania ilości dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków.

1.  Ilość dostarczanej wody do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego.

2.  Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazania urządzenia pomiarowego,
a w przypadku jego braku jako równą ilości pobranej wody lub określonej w umowie.

3.  Ilość odprowadzanych ścieków w rozliczeniach z Odbiorcami usług, którzy zainstalowali na własny koszt 
wodomierz dodatkowy (woda bezpowrotnie zużyta) ustalana jest w wysokości różnicy odczytów wodomierza 
głównego i dodatkowego.

4.  W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala 
się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania 
wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku 
ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego 
działania wodomierza.

Na pisemny wniosek Odbiorcy usług dokonuje się sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza. W 
razie braku potwierdzenia nieprawidłowości działania, koszt kontroli pokrywa Odbiorca.

5.  W przypadku świadczenia przez przedsiębiorstwo wyłącznie usług odprowadzania ścieków oraz braku 
urządzenia pomiarowego, ilość ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia 
wody, określonych na podstawie art. 27 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14-01-2002r. w 
sprawie przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).

6.  Rozliczenie za dostarczaną wodę i odbiór ścieków za okres pomiędzy odczytem poprzednim
a aktualnym, wypadającym w następnym okresie obowiązywania taryfy, ustalane będzie na podstawie średniego 
zużycia.

6. Warunki stosowania cen i stawek opłat

6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców.

JZWiK S.A. świadczy usługi w zakresie:

-  zaopatrzenia w wodę;

-  odprowadzania i oczyszczania ścieków;

na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój, gmin Mszana i Godów, Pawłowice i Świerklany.

JZWiK S.A. jest zaopatrywany w wodę z trzech niezależnych źródeł:

-  Severomoravske Vodovody a Kanalizace a.s. Ostrava

-  Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach

-  Gminny Zakład Komunalny Pawłowice

Dostawa wody z SmVaK od 2001r. następuje rurociągiem magistralnym Ø 500.

Dostawa wody z GPW S.A. następuje z rurociągów magistralnych Ø 600 oraz Ø 750.

Dostawa wody z GZK Pawłowice następuje rurociągiem Ø 200.

Obecnie na terenie miasta zlokalizowanych jest 6 studni zakupowych, 6 pompowni sieciowych.
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Stopień zwodociągowania miasta Jastrzębie-Zdrój wynosi 100%. Miejska sieć wodociągowa pracuje w 
układzie pierścieniowym i zasilana jest przez studnie zakupowe, pomiarowo-redukcyjne i sieć pompowni. 
Łączna długość sieci wodociągowej będącej na majątku
JZWiK S.A. wynosi 528 km. Ciągłości dostaw wody dla Odbiorców zapewniana jest poprzez
6 pompowni wody pitnej oraz zbiorniki wody pitnej o łącznej pojemności 6 200 m3

Jakość dostarczanej wody przez JZWiK S.A. spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 
marca 2007r. oraz Dyrektywy Rady Unii Europejskiej 98/93/EEC z dnia
3-11-1998r. w zakresie parametrów fizyko-chemicznych, organoleptycznych i bakteriologicznych.

Obecny stopień skanalizowania aglomeracji „Jastrzębie-Zdrój” (współtworzonej przez trzy gminy: 
Jastrzębie-Zdrój, Mszanę i Godów) wynosi 100%, natomiast objęcie kanalizacją
ludności zamieszkującej obszar tych gmin wynosi około 95%.

Ścieki odprowadzane są z obszaru aglomeracji „Jastrzębie-Zdrój” i oczyszczane w dwóch oczyszczalniach 
ścieków:

-  oś. „Ruptawa”

-  oś. „Dolna”

Realizowany w latach 2004 – 2010 projekt pn. „Gospodarka ściekowa na terenie gmin
Jastrzębie-Zdrój, Mszana i Godów”, dofinansowany w 84% ze środków Funduszu Spójności, pozwolił na 
uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie ww. gmin. Efektem końcowym zrealizowanego projektu jest 
umożliwienie ujęcia ścieków w nowy system kanalizacji sanitarnej (244 km kanalizacji sanitarnej, 57 nowych 
przepompowni) i oczyszczanie ich zgodnie
z wymogami UE w dwóch oczyszczalniach ścieków.

Szacuje się, że około 16% mieszkańców gmin Jastrzębie-Zdrój, Mszana i Godów nie zostanie objętych 
systemem kanalizacji sanitarnej. Wytwarzane przez nich ścieki gromadzone są
w zbiornikach bezodpływowych lub oczyszczanie w przydomowych oczyszczalniach

Ścieki z bezodpływowych zbiorników odbierane są przez tabor asenizacyjny i odprowadzane są do 6 stacji 
zlewczych znajdujących się w poszczególnych sołectwach gmin i na
oczyszczalni „Ruptawa”.

W roku 2015 - JZWiK S.A. będzie eksploatował:

-  457 km kanalizacji sanitarnej;

-  86 przepompowni ścieków;

-  2 oczyszczalnie ścieków mogące przejąć ładunek o wartości 140 tys. RLM, co w 100% zabezpieczy 
przejęcie i oczyszczenie ścieków z aglomeracji „Jastrzębie-Zdrój”.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dokonywane jest dla wszystkich 
odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Ilość poboru wody i odbioru 
ścieków rozliczana jest taryfą obejmującą jednolitą cenę za każdy
dostarczony m3 wody i odebrany m3 ścieków. Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia
w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej, 
przeznaczonych na cele usługowo-handlowe i odbiorców przemysłowych. Woda poddawana jest tym samym 
procesom, a wszyscy odbiorcy usług mają zainstalowane wodomierze
główne.

Te same zasady dotyczą odbioru i oczyszczania ścieków.

W zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków Spółka ponosi wydzielone koszty
stałe obsługi swoich klientów, co uzasadnia stosowanie opłaty stałej w postaci opłat
abonamentowych zróżnicowanych na sześć grup odbiorców. Koszty te obciążają każdego
odbiorcę podłączonego do sieci wodociągowej, niezależnie od tego czy w danym okresie
będzie faktycznie pobierał wodę, czy też nie, bowiem występowanie tych kosztów wymusza proces gotowości 
do dostarczania wody.

Z uwagi na brak zróżnicowania kosztów świadczenia usług wodociągowo-kanalizacyjnych dla odbiorców 
przedsiębiorstwo nie zdecydowało się na wyodrębnienie różnych cen
za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Opłata abonamentowa ustalona jest dla dostarczanej wody i składa się z 3 części:

· opłaty za gotowość;

· opłaty za odczyt;
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· opłaty za rozliczenie;

Opłata za gotowość stanowi 10% kosztów bezpośrednich zaopatrzenia w wodę, z wyłączeniem kosztów 
zakupu wody. Opłata podzielona jest wg zapotrzebowania odbiorców na wodę i wynosi:

Tabela nr 5. Opłata za gotowośćza okres od 01.05.2015r. do 30.04.2016r.
grupa grupy taryfowe odbiorców

stawka opłaty za 
gotowość

netto

stawka opłaty za 
gotowość

z VAT

0 1 3 4

1. odbiorcy - max zapotrzebowanie na wodę do 
2,5m3 /h 4,56 4,92

2. odbiorcy - max zapotrzebowanie na wodę 
powyżej 2,5m3 /h do 6,3m3 /h 11,46 12,38

3 odbiorcy - max zapotrzebowanie na wodę 
powyżej 6,3m3 /h do 25m3 /h 45,62 49,27

4 odbiorcy - max zapotrzebowanie na wodę 
powyżej 25m3 /h 116,26 125,56

5 odbiorcy Internetowego Biura
Obsługi Klientów 4,56 4,92

Podstawą ustalenia opłaty za odczyt stanowią koszty wynagrodzeń wraz z narzutami
inkasentów dokonujących odczytu wody, poniesione w I-XII 2014r. oraz średnioroczna ilość odczytanych 
wodomierzy głównych w tym samym okresie. Koszty te alokowane są
na odbiorców. Koszt ten wynosi 1,65 zł. netto/miesiąc/odczyt.

Podstawę ustalenia opłaty za rozliczenie stanowią koszty wynagrodzeń wraz z narzutami pracowników działu 
zbytu oraz kasjera, związane z rozliczaniem odbiorców wody, kosztami obsługi pocztowej oraz średnioroczna 
ilość dokonanych rozliczeń. Koszt ten wynosi 4,53 zł. netto/odbiorcę/miesiąc, za wyjątkiem Klientów 
Internetowego Biura Obsługi, gdzie koszt ten wynosi 3,52 zł. netto, z uwagi na nie naliczanie kosztu obsługi 
pocztą.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem w stosunku do wszystkich odbiorców stosuje się
zasadę jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego.

Naliczanie stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do kanalizacji 
sanitarnej wraz z metodyką monitoringu ich ilości i jakości określa odrębna umowa między JZWiK S.A. a 
dostawcą ścieków przemysłowych.

· ścieki przyjmowane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne swoim stanem i składem nie mogą 
przekraczać dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w niniejszym załączniku.

· ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych nie powinny powodować wydzielania się gazów i par w 
części powietrznej urządzeń w objętościach przekraczających dopuszczalne stężenia.

Warunki odprowadzania ścieków przemysłowych stanowią załącznik do umowy i są każdorazowo 
dostosowane do specyfiki o odbiorcy usług.

Proponowane taryfy cen i stawek opłat abonamentowych zapewnią przedsiębiorstwu:

· uzyskanie przychodów na poziomie zapewniającym samofinansowanie się
działalności przedsiębiorstwa oraz niewielkiej rentowności na poziomie 2,25% dla
dostarczanej wody i 2,25% dla odprowadzanych ścieków;

· motywowanie odbiorców usług do racjonalnego korzystania z wody i ograniczania
zanieczyszczania ścieków;
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· eliminację subsydiowania skrośnego;

· łatwość ustalania opłat za świadczenie usług;

6.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług

W zakresie jakości świadczonych usług Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. realizuje zadania 
określone:

· w „Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków” .

· w Zezwoleniu wydanym na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, wydanym decyzją Zarządu Miasta
Jastrzębie-Zdrój z dnia 07-08-2002r.

· w Decyzji Zarządu Miasta Jastrzębie-Zdrój nr IK.7033-4-1/2002 z dnia 07-08-2002r.
na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

· w Decyzji Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim nr 
MZWiK.6431-2/2002 z dnia 25-11-2002r. na prowadzenie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

· w Decyzji Wójta Gminy Pawłowice nr 1047/2002 z dnia 19-11-2002r. na prowadzenie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

· w Porozumieniu nr RKW 2236/148/2003 dot. współuczestnictwa w realizacji inwestycji pn. Rozwiązanie 
gospodarki wodno-ściekowej dla mieszkańców gmin Jastrzębie-Zdrój, Mszana, Godów, ochrona zlewni rzek 
górnej Odry i Wisły.

· w „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2010-
2015” .

· w Ustawie z dnia 7 czerwca 2001r. „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków”

· w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 28-06-2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o 
zatwierdzania taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;

· w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony środowiska”

· w Ustawie z dnia 18 lipca 2001r. „Prawo wodne”

· w Ustawie z dnia 8 marca 1990r. „O samorządzie gminnym”

· w Ustawie z dnia 8 grudnia 1996r. „O gospodarce komunalnej”

· w rozporządzeniach wykonawczych do ww. ustaw

· umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych

Określone w Taryfie ceny i stawki są stosowane przy zachowaniu standardów
jakościowych obsługi Klientów, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, standardów
wyszczególnionych w zezwoleniu na prowadzoną działalność w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz prawa miejscowego.

II.  Uzasadnienie wniosku.

1.  Zakres świadczonych usług i lokalnych uwarunkowań ich świadczenia.

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu-Zdroju prowadzi działalność
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Miasta 
Jastrzębie-Zdrój oraz gmin Mszana, Godów i Pawłowice.

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zapewnienia ciągłości dostaw o odpowiedniej jakości wody, mając na 
uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów. 
Zobowiązane jest również do zapewnienia ciągłości odbioru
ścieków oraz oczyszczenia ich i odprowadzenia do środowiska zgodnie z przepisami ochrony środowiska, 
pozwoleniami wodno-prawnymi, a także optymalizacji kosztów w tej sferze
działalności.

Przedmiotem działania Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. w zakresie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę jest:

· odprowadzanie ścieków (PKD 37.00.Z)
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· pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody (PKD 36.00.Z )

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. prowadzi także inną działalność,
stanowiącą obecnie 3,2 % przychodów.

Na obszarze aglomeracji „Jastrzębie-Zdrój” z usług wodociągowych korzysta 100 % ludności, z usług 
kanalizacyjnych korzysta 95% ludności.

Lokalny rynek odbiorców usług wodociągowych charakteryzuje się stałym spadkiem ilości poboru wody. 
Nieruchomości przyłączone do sieci Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. są wyposażone w 
wodomierze główne.

Sieci wodociągowe, przy pomocy których dokonywane jest rozprowadzanie wody, wymagają stałych 
remontów i modernizacji. Istnieje pilna konieczność wymiany około 31 km sieci wodociągowej, stanowi to 6,0 % 
całości sieci. To samo dotyczy sieci kanalizacyjnej, gdzie szkody górnicze dokonały znacznych uszkodzeń, w 
związku z czym konieczne jest wykonywanie stałych remontów i modernizacji, jak i budowy nowych odcinków.

Powyższy zakres koniecznych inwestycji i modernizacji wyszczególniony został w „Wieloletnim planie 
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2010 – 2015”.

Ponadto Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. był beneficjentem środków
pomocowych z Funduszu Spójności na realizację projektu p.n. „Gospodarka ściekowa na terenie gmin 
Jastrzębie-Zdrój, Mszana i Godów”, który był realizowany w latach 2007-2010.

Zgodnie ze Studium Wykonalności dla Projektu j.w. cena 1m3 oczyszczonych ścieków powinna wynosić 6,30 
zł. netto/m3, a proponowana w taryfie jest 5,99 zł. netto/m3.

2.  Standardy jakościowe usług, w tym informacja dotycząca wpływu określonej taryfy na ich 
poprawę.

W zakresie jakości świadczonych usług Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.
realizuje zadania określone:

· w „Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków” .

· w Zezwoleniu wydanym na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, wydanym decyzją Zarządu Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 07-08-
2002r.

· w Decyzji Zarządu Miasta Jastrzębie-Zdrój nr IK.7033-4-1/2002 z dnia 07-08-2002r. na
prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

· w Decyzji Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu
Śląskim nr MZWiK.6431-2/2002 z dnia 25-11-2002r. na prowadzenie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

· w Decyzji Wójta Gminy Pawłowice nr 1047/2002 z dnia 19-11-2002r. na prowadzenie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

· w Porozumieniu nr RKW 2236/148/2003 dot. współuczestnictwa w realizacji inwestycji pn. Rozwiązanie 
gospodarki wodno-ściekowej dla mieszkańców gmin Jastrzębie-Zdrój, Mszana, Godów, ochrona zlewni rzek 
górnej Odry i Wisły.

· w „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
w latach 2010-2015” .

· w Ustawie z dnia 7 czerwca 2001r. „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków”

· w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 28-06-2006r. w sprawie określania taryf,
wzoru wniosku o zatwierdzania taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;

· w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony środowiska”

· w Ustawie z dnia 18 lipca 2001r. „Prawo wodne”

· w Ustawie z dnia 8 marca 1990r. „O samorządzie gminnym”

· w Ustawie z dnia 8 grudnia 1996r. „O gospodarce komunalnej”

· w rozporządzeniach wykonawczych do ww. ustaw

· umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych
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Celem poprawy jakości usług Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. posiada
nowoczesny system monitoringu procesów produkcyjnych pozwalający na szybkie akcje
umożliwiające likwidację zakłóceń w procesie, a także na stałą kontrolę parametrów jakościowych.

Bieżące analizy jakości wody i ścieków prowadzone są przez organizacyjnie wydzielone
w tym celu laboratorium własnym, wyposażonym w wymagany i nowoczesny sprzęt.
Wyposażenie to umożliwia ponadto, w celach obniżenia jego kosztów własnych działalności
(rozliczanych na dostawę wody i odbiór ścieków), świadczenie usług na zewnątrz.

Dla poprawy jakości obsługi Klientów wydzielono organizacyjnie Wydział Zbytu, który prowadzi również 
windykację należności z tytułu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Utrzymano również obowiązujące w Spółce, a wynikające z Zakładowego Planu Kont, zasady ewidencji i 
rozliczeń kosztów pozostałych wydziałów działalności pomocniczej, umożliwiających precyzyjne rozgraniczenia 
kosztów wszystkich rodzajów prowadzonej działalności, a przez to
eliminację subsydiowania skrośnego pomiędzy różnymi rodzajami prowadzonej działalności. Brak zmian 
istotnych czynników zewnętrznych i wewnętrznych warunkujących pobór, uzdatnianie
i rozprowadzanie wody umożliwiły kontynuowanie stosowania w taryfie opłaty abonamentowej. Opłata 
abonamentowa obejmuje koszty ponoszone przez Spółkę niezależnie od tego czy
poszczególni klienci pobierają wodę czy też nie. Jest to rozwiązanie bardziej sprawiedliwe dla tych wszystkich 
odbiorców, którzy dotychczas dokonywali opłat tylko za ilość dostarczonej wody, pomimo iż Spółka 
zobowiązana była do zachowania ciągłości dostaw, a co za tym idzie, do stałej gotowości do świadczenia usług 
dla wszystkich odbiorców. Wdrożenie takiej taryfy zagwarantuje środki na pokrycie minimalnego poziomu 
kosztów bieżącego utrzymania ciągłości dostaw wody pitnej i odbioru i oczyszczania ścieków zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa Polski i Unii Europejskiej.

O wysokiej jakości świadczonych usług świadczy fakt, iż JZWiK S.A. od wielu lat otrzymuje nagrody i 
wyróżnienia za działalność. W roku 2014 zakład otrzymał nagrody, min.:

- potwierdzające przestrzeganie zasad etycznych w działalności gospodarczej przy
jednoczesnym odnoszeniu sukcesów gospodarczych (Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” oraz tytuł 
„Ambasadora Fair Play w Biznesie” przyznany Prezesowi JZWiK S.A.);

- potwierdzające wiarygodność firmy jako rzetelnego płatnika i dobrego pracodawcy
(Certyfikat „Solidna Firma”);

-  potwierdzenie dynamicznego rozwoju (Tytuł „Gazeli Biznesu”);

-  uznanie wysokiej jakości wyrobów i usług (Tytuł „Czarny Diament 2014”);

-  V miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji w roku 
2014;

3.  Spodziewana poprawa jakości usług przy wprowadzeniu nowych metod alokacji kosztów.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązuje jedna cena wody dla wszystkich grup odbiorców 
usług. Jednakową cenę za dostawę wody i odbiór ścieków dla wszystkich
usługobiorców Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. stosuje już od 01-01-1996 roku.

Korzyści ekonomiczne przyniesie natomiast, zarówno dla JZWiK SA, jak i usługobiorców,
dalsze stosowanie opłaty abonamentowej, która pozwoli na pozyskanie środków w okresach zmniejszonego 
zapotrzebowania na usługi. Przy ustalaniu tej części opłaty, mając na uwadze możliwości płatnicze i interes 
odbiorców usług (a w związku z tym konieczność ustalenia jej na minimalnym poziomie), opłata abonamentowa 
określona została wyłącznie na poziomie faktycznie poniesionych kosztów bezpośrednich i kosztów obsługi 
klienta.

Wprowadzone rozporządzeniem zasady podziału kosztów, powiązane z zasadami alokacji kosztów 
wynikającymi z obowiązującego w Spółce Zakładowego Planu Kont, pozwalają na
sprawiedliwy ich podział pomiędzy poszczególne rodzaje działalności, a także na eliminację
subsydiowania skrośnego.

Bazując na danych z tabeli nr 1 i 3, nowa proponowana taryfa na okres od 1.05.2015r. do 30.04.2016r. , w 
porównaniu z taryfą roku obrachunkowego, nie ulegnie zmianie:

dla dostaw wody:

- z 3,99 zł. netto/m3 na dzień 01.05.2014r.

- na 3,99 zł. netto/m3 na dzień 01.05.2015r.

dla odbioru ścieków:
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- z 5,99 zł. netto/m3 na dzień 01.05.2014r.

- na 5,99 zł. netto/m3 na dzień 01.05.2015r.

Utrzymanie ceny wody i ścieków możliwe jest z uwagi na niski wskaźnik inflacji, poczynione oszczędności 
w działalności firmy, a także utrzymaniu planowanej sprzedaży ilości usług na poziomie roku poprzedniego.

Nieznacznej korekcie uległa opłata abonamentowa, i tak:

TABELA 6.  Wysokość stawek opłaty abonamentowej .

grupa grupy taryfowe odbiorców

stawka opłaty 
abonamentowej netto 

obowiązująca od 
01.05.2014 do 
30.04.2015r.

stawka opłaty 
abonamentowej 

netto obowiązująca 
od 01.05.2015 do 

30.04.2016r.

0 1 3 4

1. odbiorcy - max zapotrzebowanie na wodę do 
2,5m3 /h 10,57 10,74

2. odbiorcy - max zapotrzebowanie na wodę 
powyżej 2,5m3 /h do 6,3m3 /h 20,45 17,64

3 odbiorcy - max zapotrzebowanie na wodę 
powyżej 6,3m3 /h do 25m3 /h 67,48 51,80

4 odbiorcy - max zapotrzebowanie na wodę 
powyżej 25m3 /h 164,56 122,44

5 odbiorcy Internetowego Biura
Obsługi Klientów 9,58 9,73

W taryfie założono 2,25% rentowność z tytułu dostawy wody i 2,25% z tytułu odbioru i oczyszczania ścieków. 
Taryfa za odbiór i oczyszczanie ścieków obarczona jest również odsetkami za zaciągnięty kredyt, przeznaczony 
na realizowaną inwestycję, współfinansowana z Funduszu Spójność, w wysokości wynikającej z umowy z 
NFOŚiGW.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem w stosunku do wszystkich odbiorców stosuje się zasadę 
jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego.

Proponowane taryfy umożliwiają przedsiębiorstwu:

· uzyskanie przychodów na poziomie zapewniającym samofinansowanie się działalności przedsiębiorstwa 
oraz niewielkiej rentowności;

· motywowanie odbiorców usług do racjonalnego korzystania z wody i ograniczania zanieczyszczania 
ścieków;

· eliminację subsydiowania skrośnego;

· łatwość ustalania opłat za świadczenie usług;

Wprowadzona taryfa pokrywa w pełni koszty wynikające z inflacji, amortyzacji oraz podatków lokalnych i 
dzięki oszczędnościom poczynionym w ramach działalności firmy gwarantuje w roku jej obowiązywania pokrycie 
niezbędnych do poniesienia w tym okresie kosztów.

4.  Zmiany warunków ekonomicznych w czasie obowiązywania taryf.

Przy ustalaniu taryf na rok 2015 podstawę ich ustalenia stanowiły (zgodnie z wymogami rozporządzenia) 
dane ewidencji księgowej. W związku z powyższym do obliczeń danych na rok 2015 zastosowano iloczyn sumy 
kosztów:

· w odniesieniu do wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników, zgodnie z porozumieniem ze 
Związkami Zawodowymi, tj. 4%.

· w przypadku materiałów i pozostałych kosztów zgodnie z projektem Ustawy budżetowej 1,4%.

· koszty amortyzacji, energii, podatków od nieruchomości oraz opłaty za szczególne korzystanie ze 
środowiska, zgodnie z deklaracjami i prognozami, wg obowiązujących stawek.
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· odsetki od kredytu przyjęto zgodnie z wielkościami wynikającymi z umowy pożyczki nr 14/2007/Wn12/OW-
ok/is/P z dnia 01-02-2007r. oraz 55/2007/2 z dnia 07-12-2007r.

· spłata rat kredytu nie obciąża taryfy - raty kredytu spłacane będą z amortyzacji środków
trwałych.

· koszty zakupu wody przyjęto wg cen dostawców hurtowych, tj. GPW S.A. oraz SmVaK a.s.

· wielkość sprzedaży wody utrzymano na poziomie zbliżonym do wykonania w roku 2014.

· ilość odprowadzanych i oczyszczonych ścieków utrzymano na poziomie zbliżonym do wykonania w roku 
2014.
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Uzasadnienie

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu-Zdroju w oparciu o art. 24, ustawy o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zwróciła się z wnioskiem o zatwierdzenie
taryfy na za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe  odprowadzanie ścieków na nowy okres od 01.05.2015 r.
do 30.04.2016 r. Zatwierdzenie cen oraz stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
 odprowadzanie ścieków następuje na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 139) oraz w związku
z rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku
o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 127 poz. 886 ). Przeprowadzona analiza złożonego wniosku taryfowego wskazuje,
że taryfy opracowane zostały zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami, a wykazane we wniosku koszty
znajdują swoje uzasadnienie i odniesienie w działalności prowadzonej przez Jastrzębski Zakład Wodociągów i
Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu-Zdroju.
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Projekt

z dnia ..........

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

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie planu dofinansowania  doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych 
przez gminę Pawłowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 70a ust. 1 i ust. 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – 
Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zmianami), § 2 ust. 1 i 2 § 6 ust. 2 i § 7 Rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków
na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów,
form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów 
prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych 
kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430), po pozytywnym 
zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej

Rada Gminy Pawłowice
uchwala

§ 1. 1. W roku 2015 ustala się, że maksymalna kwota dofinansowania opłat za kształcenie
w szkołach wyższych, zakładach kształcenia nauczycieli dla specjalności wymienionych
w ust. 2 pkt. 1-26 wynosi 60% poniesionych opłat, jednak nie więcej niż 800,00 złotych za semestr,
dla specjalności wymienionej w ust. 2 pkt. 27 wynosi 100% poniesionych opłat, jednak nie więcej niż 2000,00 
złotych za całość kształcenia i nie więcej niż 800,00 złotych za semestr.

2. Dofinansowanie przyznawane jest na specjalności:

1) arteterapia,

2) doradztwo zawodowe,

3) edukacja dla bezpieczeństwa,

4) edukacja wczesnoszkolna,

5) informatyka,

6) język angielski,

7) język polski,

8) logopedia,

9) matematyka,

10) nadzór pedagogiczny,

11) neurologopedia,

12) oligofrenopedagogika,

13) pedagogika,

14) pedagogika lecznicza,

15) pierwsza pomoc przedmedyczna, ,

16) przygotowanie pedagogiczne,

17) psychologia,

18) surdopedagogika,

19) technika,
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20) technika z wychowaniem komunikacyjnym,

21) technologia informacyjna,

22) terapia kompensacyjno-wyrównawcza

23) diagnoza i terapia pedagogiczna,

24) tyflopedagogika,

25) wychowanie do życia w rodzinie,

26) wychowanie przedszkolne,

27) zarządzanie oświatą.

3. Dofinansowanie przyznaje się na następujące formy kształcenia:

1) studia wyższe,

2) studia podyplomowe,

3) studia uzupełniające magisterskie,

4) nauczycielskie kolegia języków obcych,

5) warsztaty metodyczne,

6) szkolenia Rady Pedagogicznej,

6) szkolenia indywidualne,

7) kursy kwalifikacyjne i doskonalące,

8) seminaria,

9) konferencje szkoleniowe.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

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

Projekt uchwały stanowi realizację ustawowego obowiązku organu prowadzącego szkoły do określenia form

doskonalenia zawodowego na jakie nauczyciel może starać się o dofinansowanie. Uchwała ustala także

kierunki i specjalności na dany rok kalendarzowy uwzględniając aktualne potrzeby placówek w zakresie

dokształcania kadry pedagogicznej.
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Projekt

z dnia ..........

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

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Pszczyńskim dotyczącego założenia
i prowadzenia szkoły ponadgimnazjalnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 w związku z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), oraz art. 5 ust. 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję 
Działalności Społecznej

Rada Gminy Pawłowice
uchwala

§ 1. Zawiera się porozumienie w sprawie założenia i prowadzenia przez gminę Pawłowice szkoły 
ponadgimnazjalnej, której prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu Pszczyńskiego, w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Pawłowice

z dnia....................2015 r.

Porozumienie Nr
Wójta Gminy Pawłowice

z dnia ….. 2015 r.

w sprawie założenia i prowadzenia przez gminę Pawłowice szkoły ponadgimnazjalnej, której 
prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu Pszczyńskiego.

zawarte …….2015 r. pomiędzy

Gminą Pawłowice reprezentowaną przez:

Franciszka Dziendziela – Wójta Gminy Pawłowice

a

Zarządem Powiatu Pszczyńskiego reprezentowaną przez:

1. Pawła Sadzę – Starostę

2. Krystiana Szostaka – Wicestarostę

Na podstawie art. 5 ust. 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) i art. 8 ust. 2a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) strony porozumienia zgodnie 
ustalają co następuje:

§ 1. Strony niniejszego porozumienia uzgadniają, że z dniem 1 września 2015 r. gmina Pawłowice założy
i będzie prowadzić Zasadniczą Szkołę Zawodową w Pawłowicach.

§ 2. Koszty związane z prowadzeniem Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Pawłowicach będzie pokrywać gmina 
Pawłowice za środków finansowych otrzymywanych w ramach subwencji oświatowej oraz dochodów własnych.

§ 3. Organem prowadzącym dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej będzie gmina Pawłowice, Rada Gminy 
Pawłowice podejmie uchwałę o jej założeniu, nadaniu statutu i włączeniu do Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Pawłowicach, ul. Pukowca 5.

§ 4. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.

§ 5. Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci .aneksu pod rygorem 
nieważności.

§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego na wniosek gminy Pawłowice.

§ 7. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze 
stron.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art.5 ust. 5a ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty, zakładanie
i prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych, należy do zadań własnych powiatu. Jednostki samorządu
terytorialnego mogą zakładać i prowadzić szkoły i placówki, których prowadzenie nie należy do ich zadań
własnych, po zawarciu porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie danego typu
szkoły lub placówki jest zadaniem własnym.
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Projekt

z dnia ..........

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

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie 
dzieciom zamieszkałym na terenie gminy Pawłowice możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego 

w niepublicznym przedszkolu w Jarząbkowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 13 ust. 1 w związku z art. 1 pkt 20 lit. b ustawy z dnia 13 
czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 
827 ze zmianami), po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego
oraz Komisję Działalności Społecznej

Rada Gminy Pawłowice
uchwala

§ 1. Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą: „Zapewnienie dzieciom 
zamieszkałym na terenie gminy Pawłowice możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym 
przedszkolu w Jarząbkowicach”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego
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Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Pawłowice

z dnia....................2015 r.

Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą:
„Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie gminy Pawłowice możliwości korzystania z wychowania 

przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w Jarząbkowicach”.

§ 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 ze zmianami),

2) ustawie zmieniającej - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie 
oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 827),

3) konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy 
zmieniającej,

4) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Pawłowice,

5) Wójta Gminy – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Pawłowice,

6) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Pawłowice,

7) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć inną niż jednostka samorządu terytorialnego osobę fizyczną 
lub prawną prowadzącą na terenie gminy Pawłowice przedszkole niepubliczne

8) urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Pawłowice,

9) zadaniu – należy przez to rozumieć zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie gminy Pawłowice 
możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu
na zasadach przyjętych dla publicznych przedszkoli w gminie Pawłowice,

10) niepublicznym przedszkolu – należy przez to rozumieć przedszkole prowadzone przez inną niż jednostka 
samorządu terytorialnego osobę fizyczną lub prawną, wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 
prowadzonej przez gminę Pawłowice,

§ 2. Regulamin określa kryteria wyboru ofert oraz tryb przeprowadzenia otwartego konkursu
na realizację wychowania przedszkolnego poprzez zagwarantowanie dzieciom zamieszkałym
na terenie gminy Pawłowice miejsc w niepublicznym przedszkolu w Jarząbkowicach.

§ 3. 1. Wójt Gminy, zamierzający powierzyć realizację zadania publicznego pod nazwą: „Zapewnienie dzieciom 
zamieszkałym na terenie gminy Pawłowice możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym 
przedszkolu w Jarząbkowicach” ogłasza konkurs.

2. Uprawnionymi do przystąpienia do konkursu są organy prowadzące niepubliczne przedszkola
na terenie gminy.

3. Beneficjentami zadania są dzieci zamieszkałe na terenie gminy uprawnione do korzystania z wychowania 
przedszkolnego.

4. Przystępując do otwartego konkursu ofert organ prowadzący niepubliczne przedszkole składa zobowiązanie 
do przestrzegania warunków, o których mowa odpowiednio w art. 90 ust. 1b ustawy w brzmieniu nadanym art. 1 
pkt 20 lit. b ustawy zmieniającej oraz podaje informację o planowanej liczbie uczniów,

§ 4. 1. Ogłoszenie konkursu powinno zawierać informacje o:

1) rodzaju zadania,

2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, w tym o planowanej wysokości dotacji 
na jedno dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym, które będzie przysługiwało podmiotom realizującym 
zadanie,

3) zasadach przyznawania dotacji,
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4) terminie, miejscu i warunkach realizacji zadania,

5) sposobie i terminie składania ofert,

6) trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert,

7) zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku 
poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym 
uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 ze zmianami).

2. Termin do składania ofert nie może być krótszy niż 21 od daty ogłoszenia konkursu, o którym mowa
w ust. 1.

3. Szczegółowe zasady otwartego konkursu ofert zostaną przedstawione w ogłoszeniu o konkursie ofert.

4. Konkurs ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pawłowice, na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy Pawłowice, na stronie internetowej Urzędu Gminy Pawłowice oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego 
Zespołu Oświaty w Pawłowicach.

§ 5. 1. Do rozpatrzenia i oceny ofert złożonych przez podmioty uprawnione Wójt Gminy powołuje w drodze 
zarządzenia pięcioosobową Komisję Konkursową, zwaną dalej komisją.

2. Pracami komisji kieruje przewodniczący wskazany przez Wójta Gminy.

3. Komisja podejmuje decyzje w składzie, co najmniej trzech członków, w tym przewodniczącego.

4. Do zadań komisji należy ocena ofert pod względem formalnym i merytorycznym oraz wskazanie ofert, które 
rokują najwyższą jakość wykonania zadania.

5. Obsługę administracyjną komisji zapewnia Gminny Zespół Oświaty w Pawłowicach.

§ 6. 1. Ocena formalna ofert polega na porównaniu ofert z wymaganiami formalnymi zawartymi w ogłoszeniu.

2. W przypadku oferty niespełniającej wymogów formalnych komisja może wezwać oferenta do uzupełnienia 
braków w wyznaczonym terminie.

3. Komisja może zwrócić się do oferenta o złożenie dodatkowych dokumentów, udzielenie dodatkowych 
wyjaśnień lub informacji.

4. Nieuzupełnienie oferty bądź nie dokonanie czynności we wskazanym przez komisję terminie skutkuje 
odrzuceniem oferty.

5. W postępowaniu konkursowym odrzuca się oferty, które:

1) złożone zostały po terminie wskazanym w ogłoszeniu,

2) podpisane zostały przez osoby nieuprawnione do reprezentowania oferenta,

3) nie zawierają informacji umożliwiających ich merytoryczną ocenę,

4) nie spełniają wymagań formalnych.

6. Oferty pozytywnie ocenione pod względem formalnym przekazywane są do oceny merytorycznej.

§ 7. 1. Ocena merytoryczna ofert odnosi się do możliwości wykonania zadania przez oferenta zgodnie
z aktualnymi potrzebami w zakresie zapewnienia dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy 
możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania 
przedszkolnego.

2. Komisja dokonuje oceny merytorycznej ofert, stosując następujące kryteria:

1) możliwość organizacji wychowania przedszkolnego zgodnie z aktualnymi potrzebami gminy,

2) atrakcyjność realizowanych programów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

3) organizację przedszkola pod kątem zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki,

4) możliwość zapewnienia dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

5) sposób organizacji zajęć dodatkowych,

6) kwalifikacje osób zajmujących stanowiska pedagogiczne,
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7) sposób zarządzania jednostką i sprawowania nadzoru pedagogicznego,

8) doświadczenie w realizacji zadań związanych z organizowaniem wychowania i opieki dla dzieci w wieku 
przedszkolnym.

§ 8. 1. Członkowie komisji dokonują oceny przedstawionej przez oferenta oferty w oparciu o kryteria określone 
w § 7 ust. 2 z uwzględnieniem punktacji w skali od 0 do 10.

2. Do protokołu wpisuje się średnią liczbę punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji.

3. Członkowie komisji wskazują oferty rokujące najwyższą jakość wykonania zadania.

4. Przy równej liczbie punktów uzyskanych przez kilka ofert decyduje głos przewodniczącego komisji.

5. Komisja może wykonywać swoje obowiązki nawet wtedy, gdy w wyniku ogłoszenia konkursu zgłoszono tylko 
jedną ofertę, o ile spełnia ona kryteria formalne i merytoryczne.

6. Wójt Gminy po zapoznaniu się z wynikami obrad komisji określa w drodze zarządzenia podmiot, którym 
zostanie zlecona realizacja zadania.

7. Decyzja Wójta Gminy jest ostateczna.

§ 9. Z przeprowadzonego postępowania konkursowego komisja sporządza protokół, który zawiera:

1) listę obecności członków komisji,

2) listę ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie,

3) informację podsumowującą ocenę formalną ofert,

4) informację podsumowującą ocenę merytoryczną ofert,

5) wskazanie ofert, które rokują najwyższą jakość wykonania zadania.

§ 10. 1. Wyniki otwartego konkursu ofert podaje się do publicznej wiadomości:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pawłowice,

2) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Gminy Pawłowice,

3) na tablicy ogłoszeń Gminnego Zespołu Oświaty.

2. Oferenci, biorący udział w konkursie mają prawo uzyskania informacji na piśmie o przyczynach wyboru
i odrzucenia ich ofert w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku złożonego w terminie 10 dni od dnia podania 
wyników konkursu do publicznej wiadomości.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 13 ust.1 w związku z art. 1 pkt. 20 lit. b ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw dopuszcza się aby od 1 września 2015 r. wyłonić niepubliczne
przedszkole , które będzie realizowało wychowanie przedszkolne na zlecenie gminy Pawłowice. Podmiot, który
zostanie wyłoniony będzie zobowiązany spełnić wszystkie wymagania jakie spełnia przedszkole publiczne
(nie będzie mógł pobierać dodatkowych opłat, czas pracy tak jak w przedszkolu publicznym, liczebność grup do
25 dzieci, odpowiednie kwalifikacje nauczycieli), otrzyma dotację w wysokości 100% wydatków bieżących
publicznego przedszkola. Ponieważ w miejscowościnie ma publicznego przedszkola zasadne jest ogłoszenie
konkursu.

Lokalizacja przedszkola – budynek OSP – Jarząbkowice. Podmiot prowadzący będzie zobowiązany
do podpisania umowy najmu lokalu na okres 3 lat.
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Projekt

z dnia ..........

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

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie poparcia uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie nadania nazwy 
Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach

Na podstawie art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594 ze zmianami) , po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz 
Komisji Działaności Społecznej

Rada Gminy Pawłowice
uchwala

§ 1. Popiera się Uchwałę Nr LXI/557/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 2014 r.  
w sprawie: poparcia starań Światowego Kongresu Kresowian o nadanie nazwy Miedzynarodowego Portu 
Lotniczego Katowice w Pyrzowicach imieniem Wojciecha Kilara.

§ 2. Przesłać Uchwałę Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Do Rady Gminy Pawłowice wpłynęła uchwała Rady Powiatu w Tarnoskich Górach w sprawie poparcia

starań Światowego Kongresu Kresowian o nadanie nazwy Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice

w Pyrzowicach imieniem Wojciecha Kilara. Wpłynęły również uchwały Rad Gmin w Ciasnej i Gorzycach,

popierające powyższe działania.

Radni Rady Gminy Pawłowice na posiedzeniu Komisji w dniu 10 marca 2015 r. postanowili poprzeć

starania o nadanie nazwy Wojciecha Kilara dla Międzynarodowego portu Lotniczego Katowice w

Pyrzowicach.
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Projekt

z dnia ..........

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

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Pawłowice do 2025 roku „Pawłowice 2025”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 
2013 r., poz.594 z późn. zm.) oraz po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia 
Komunalnego i Komisję Działalności Społecznej

Rada Gminy Pawłowice
uchwala

§ 1. Przyjąć Strategię Rozwoju Gminy Pawłowice do roku 2025 „Pawłowice 2025”  stanowiącą załącznik
do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/483/2006r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Pawłowice
do 2014 roku”  z dnia 15 września 2006r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Strategia Rozwoju Gminy Pawłowice 
do roku 2025 

„Pawłowice  2025” 
Załącznik do uchwały nr ….. z dnia Rady Gminy Pawłowice 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Pawłowice,  marzec  2015r. 
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Wstęp 
 

Każda gmina, powiat, region, kraj jest żywym organizmem, który nieustannie się zmienia.  
To, co było ważne 10 lat temu, niekoniecznie jest aktualne dzisiaj, ponieważ zawsze 
pojawiają się nowe problemy i wyzwania. Łatwo to zrozumieć odnosząc się do własnych 
doświadczeń: obecny emeryt, który 10 lat temu pracował,  musiał codziennie dojeżdżać  
do pracy, opiekować się dorastającymi dziećmi, budował dom lub kupował mieszkanie, miał 
zupełnie inne potrzeby i oczekiwania niż dzisiaj. 

Z punktu widzenia funkcjonowania gminy jest podobnie: w ciągu ostatnich 10 lat 
wyremontowano szkoły, wybudowano kanalizację, drogi, centrum sportu i rekreacji czy 
nowe centrum kultury. W Gminie Pawłowice zaszło wiele zmian, nie tylko w jej przestrzeni i 
infrastrukturze, ale także w jej społeczności (stylu życia mieszkańców, sposobie spędzania 
wolnego  czasu, strukturze demograficznej).  Wiele projektów zakończono, inne są w trakcie 
realizacji, pojawiły się też nowe problemy i wyzwania, z którymi musi zmierzyć się gmina i jej 
mieszkańcy w ciągu kolejnych lat. 

Właśnie w ten kontekst wpisuje się strategia rozwoju, ponieważ pozwala na podsumowanie 
i ocenę rzeczywistości, a następnie na spojrzenie w przyszłość i wyznaczenie kierunków 
działań. Innymi słowy, pozwala odpowiedzieć na pytania: 

Jakie są potrzeby mieszkańców? Z jakimi problemami należy się zmierzyć?  Jakim kwestiom 
i jakim problemom należy poświęcić więcej uwagi?   

Warto zaznaczyć, że realizacja strategii nie powoduje zaniedbania innych, nie wymienionych 
w niej kwestii, wskazuje jedynie te obszary, które wymagają zmiany, głębszej analizy, 
a w konsekwencji konkretnych działań. 

Strategia Rozwoju Gminy Pawłowice „Pawłowice 2025”  jest dokumentem  przygotowanym 
przez Urząd Gminy Pawłowice, jej własnym sumptem z udziałem pracowników, mieszkańców 
oraz Ośrodka Badań Społecznych „Sonda” (odpowiedzialnego za przeprowadzenie badań 
ankietowych wśród mieszkańców). W dokumencie wykorzystano zdjęcia, które są publicznie 
dostępne w Internecie. Ich celem jest zobrazowanie proponowanych zmian, czyli sytuacji  
pożądanej.  
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Prace nad strategią w Gminie Pawłowice i harmonogram prac 

 

Prace nad Strategią zostały podzielone na dwa etapy.  

Pierwszy, poświęcony diagnozie – ocenie obecnej sytuacji oraz drugi - poświęcony wskazaniu 
celów i kierunków dalszych działań – czyli  stworzeniu właściwej Strategii Rozwoju Gminy 
Pawłowice. Diagnoza jest potrzebna, aby  zdobyć rzetelne i potwierdzone informacje  
z pewnych źródeł, a następnie porównać je z tym „co myślimy” lub  z tym „jak nam się 
wydaje nam się, że jest”. Opracowana diagnoza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
dokumentu. Zawiera wiele danych liczbowych, pochodzących z różnych źródeł: Głównego 
Urzędu Statystycznego, Starostwa Powiatowego w Pszczynie, Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz własnych danych Urzędu 
Gminy Pawłowice.  

Prace nad diagnozą rozpoczęły się w kwietniu, a zakończyły w czerwcu w 2014r. 
Diagnoza,  została podzielona na 4 rozdziały, ściśle związane ze sferami funkcjonowania 
gminy, czyli: 

-sferą przestrzenną – ponieważ gmina i jej mieszkańcy funkcjonują na określonym terytorium 
i określonej przestrzeni (w tym miejscu diagnoza zawiera opis i ocenę dostępności 
komunikacyjnej gminy, polityki przestrzennej, infrastruktury technicznej m.in. sieci 
kanalizacyjnej, gospodarki odpadami), 

-sferą ekologiczną – ponieważ gmina i jej mieszkańcy są częścią środowiska naturalnego 
(poruszono zatem kwestie związane m.in. z jakością powietrza, wody, zagrożeń dla 
środowiska naturalnego), 

-sferą społeczną – ponieważ gmina to mieszkańcy, którzy tworzą określoną społeczność  
(tutaj zawarto opis i prognozę m. in. struktury demograficznej mieszkańców, stanu zdrowia, 
bezpieczeństwa na drogach),  

-sferą gospodarczą – ponieważ gmina jest też miejscem produkcji i wymiany handlowej 
(w tym rozdziale diagnozy przeanalizowano m. in. struktury podmiotów gospodarczych, 
rolnictwa i gospodarstw rolnych). 

Dodatkowo, w celu lepszego zrozumienia potrzeb i zmian zachodzących w naszej 
społeczności zdecydowano się na przeprowadzenie 300 wywiadów z mieszkańcami gminy 
Pawłowice. Dobór osób miał zapewnić obiektywność badania, dlatego biorąc pod uwagę 
liczbę ludności w sołectwach oraz strukturę wiekową ustalono, ile osób i w jakim przedziale 
wiekowym ma być przebadanych w każdym sołectwie.   
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Badania społeczne rozpoczęły się w maju, a zakończyły w lipcu 2014r. Badanie było 
koordynowane przez Urząd Gminy Pawłowice, natomiast wsparcie merytoryczne  
oraz opracowanie raportu powierzono Ośrodkowi Badań Społecznych „Sonda” z Rybnika. 

Raport stanowi załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu.  

Strategia była opracowywana w okresie od lipca do października 2014 r., a w styczniu 2015 r. 
została oddana do konsultacji społecznych.     

Do dokumentu załączone są: 

1. Charakterystyka i diagnoza stanu rozwoju Gminy Pawłowice w latach 2006-2014.  
2. Raport z badań przeprowadzonych na potrzeby Strategii Gminy Pawłowice do 2025r.   

 

1. Podstawowe wyzwania rozwojowe gminy Pawłowice 
 

Poniżej przedstawione priorytety rozwojowe służą realizacji, jednej, nadrzędnej wizji, którą 
można wyrazić w następujący sposób: 

 
„Gmina Pawłowice ma być miejscem, w którym liczy się środowisko naturalne, rozwijany 
jest wewnętrzny potencjał gospodarczy i społeczny, a mieszkańcy czują się jak w domu,  
tworząc zintegrowaną lokalną społeczność, dobrze połączoną z otoczeniem zewnętrznym”. 

Podstawowe  wyzwania  rozwojowe  zostały sformułowane na podstawie przeprowadzonej 
diagnozy Gminy Pawłowice. Do 5 priorytetów należą: 

I. Gmina  powiązana  wewnętrznie i zewnętrznie, czyli posiadająca dobre 
powiązania komunikacyjne (drogowe, kolejowe, autobusowe) z większymi 
ośrodkami Województwa Śląskiego wraz z odpowiednim zapleczem 
infrastrukturalnym. Gmina powiązana wewnętrznie poprzez sieć dróg, tras 
rowerowych i linii autobusowych, korzystająca z dostępu do różnego typu e-usług 
z rozwijającą się współpracą międzynarodową. Gmina powiązana wewnętrznie 
poprzez współdziałających,  zintegrowanych i aktywnych mieszkańców. 
  

II. Gmina zwarta i uporządkowana, czyli  z dobrze zarządzaną  przestrzenią, której 
estetyka nawiązuje do wiejskiego charakteru miejscowości i jednocześnie 
odpowiada potrzebom mieszkańców. Gmina, w której zapobiega się  rozproszonej 
zabudowie i zabezpiecza zasoby terenów naturalnych i otwartych.  
Gmina, w której otwarta i dostępna przestrzeń sprzyja interakcji mieszkańców. 

 

Id: 2B84D387-A13C-496B-9ADD-EFE6CA835CA3. Projekt Strona 6



6 
 

III. Gmina zdrowa i  mądra, czyli posiadająca odpowiednią infrastrukturę terenów 
zielonych i rekreacyjnych, łatwo dostępnych dla szerokiego grona mieszkańców. 
Gmina,  w której podejmowanych jest szereg działań profilaktycznych, promuje 
się i sprzyja zdrowemu stylowi  życia. Dostrzegane są problemy  osób starszych 
i wymagających opieki. Gmina mądra, czyli oferująca wysoki poziom kształcenia, 
dostosowany do rynku pracy w Województwie Śląskim.  
Gmina, gdzie ludzie, zdobywają wiedzę, ale także potrafią  ją zastosować  
w codziennym życiu, rozumiejąc i szanując otaczający ich świat.  
 

IV. Gmina zielona i czysta - z dobrym stanem środowiska naturalnego, 
zorganizowaną i dobrze zarządzaną gospodarką wodno-ściekową, wykorzystującą 
odnawialne źródła energii, z czystym powietrzem, w której zwiększa się areały 
zadrzewione. 
 

V. Gmina wykorzystująca swój własny potencjał - wykorzystanie przemysłowo 
- rolniczego charakteru gminy i funkcjonujących tutaj gospodarstw rolnych  
i rybackich,  promująca samozatrudnienie i gospodarczą  inicjatywę mieszkańców.  

 
 

2. Obszar priorytetowy – rozwój  w sferze  przestrzennej 

 
Przestrzeń gminy można różnie definiować. Po pierwsze, pojęcie to może odnosić  
się do fizycznego rozmieszczenia ludzi, o określonych cechach na wskazanym obszarze.  
Po drugie, przestrzeń jest społeczna, ponieważ jest wytwarzana przez człowieka.  
O jej kształcie decydują nie tylko czynniki przyrodnicze, ale także społeczne i kulturowe. 
Innym sposobem rozumienia przestrzeni  jest wskazywanie na charakterystyczny dla niej 
rodzaj aktywności człowieka. Takie pojmowanie uprawnia do wyróżniania np. przestrzeni 
pracy, przestrzeni wypoczynku czy przestrzeni konsumpcji. Po drugie, pojęcie „przestrzeń” 
odnosi się faktu, iż przestrzeń stanowi dla człowieka określoną wartość. Wartość ta może 
mieć charakter ekonomiczny, czyli przekładać się na wymierne korzyści,  
a także charakter symboliczny, odnoszący się do szerszego systemu wartości, przeżyć 
człowieka. Gmina Pawłowice w ciągu ostatnich 20 lat przeżywa głębokie zmiany. 
Przeobrażenia dokonują się w sferze gospodarczej, społecznej, przestrzennej. Ma to związek  
z przekształceniami w rolnictwie, wydobyciem węgla, ale także z gwałtownym rozwojem 
budownictwa jednorodzinnego. Gmina Pawłowice znajduje się w strefie oddziaływania 
dużych miast. Jesteśmy świadkami procesu tzw. suburbanizacji1. Ten trend, jeżeli nie jest 

1 jedna z faz rozwoju miasta, polegająca na wyludnianiu się centrum i rozwoju strefy podmiejskiej. Wynikiem 
suburbanizacji jest rozwój infrastruktury (zabudowa mieszkaniowa, punkty handlowo-usługowe, połączenia 
komunikacyjne) na obszarach podmiejskich oraz tworzenie się tzw. miast-sypialni, których mieszkańcy 
dojeżdżają do pracy w centrum miasta. (http://pl.wikipedia.org/wiki/Suburbanizacja), na dzień 26 stycznia 
2015r. 
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kontrolowany, może doprowadzić do dezorganizacji przestrzennej, utraty tożsamości 
społecznej i krajobrazowej. Miejscowości wchodzące w skład gminy Pawłowice stoją przed 
dylematem, czy walczyć o zachowanie samodzielności i wiejskiego charakteru, czy też 
zaakceptować przekształcenie w dzielnicę miasta. Decyzja o przekształceniu w dzielnicę 
miasta oznacza zmianę we wcześniej przyjętej organizacji, funkcji jaką pełni miejscowość 
oraz o jej zagospodarowaniu przestrzennym. Niezbędna jest w takim wypadku dobra 
kompozycja urbanistyczna całej miejscowości. Z jednej strony, powinna chronić tereny 
naturalne takie jak: lasy, stawy, pola, a z drugiej zapewnić tworzenie i lepsze wykorzystanie 
nowych walorów. Powinna pozytywnie wpływać nie tylko na odbiór estetyczny, ale i na 
powodzenie inwestycji komercyjnych (np. handel i usługi) oraz publicznych (np. transport 
publiczny). W przypadku decyzji o zachowaniu wiejskiego charakteru należy zdecydowanie 
ograniczać nowe osadnictwo w wymiarze przestrzennym i demograficznym. W takiej sytuacji 
kluczowe jest utrzymanie związków z gospodarką i kulturą rolną oraz nawiązywanie 
do dziedzictwa kulturowego i ochrona zasobów historycznych. W obu wypadkach, jest to 
zadanie bardzo trudne i wymaga konsekwencji ze strony władz przy ograniczaniu presji 
budowlanej oraz przy inspirowaniu mieszkańców podczas prowadzenia działań 
modernizacyjnych i remontowych2.   

W celu przybliżenia możliwości pozytywnego kształtowania przestrzeni w tym rozdziale 
zamieszczono kilka zdjęć, które są przykładem zagospodarowania przestrzeni w mieście. 

2 Na podstawie (pod red.) P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek, „ Problemy kształtowania przestrzeni publicznej”, 
Miasto-metropolia-region, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010. 

Zdjęcie.1  Zieleń w przestrzeni miasta - przykład zagospodarowania przestrzeni  w Nowym 
Jorku 

  
    Źródło:http://www.empirecovers.com/blog/post/empire-patio-the-high-line-the-
ultimate-urban-green-space, na dzień 20.10.2014 r. 
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Projekty są odpowiedzią na potrzeby mieszkańców związane z  zagospodarowaniem zieleni 
i zwiększenie łatwodostępnych terenów rekreacyjnych  w mieście. 
 
Zdjęcie 2. Przekształcenie parku w Nowym Jorku-projekt 
 

 
Źródło: http://www.west8.com/press_releases/29_aug_2012/, na dzień 20.10.2014r. 
 
W kontekście  przeprowadzonych analiz zdecydowano, iż w latach 2015-2025 będą 
realizowane następujące priorytety, związane z kształtowaniem przestrzeni w Gminie 
Pawłowice.  
 
 
Priorytet 1. Gmina dostępna wewnętrznie i zewnętrznie 
Cel. 1 Bezpieczne sieci komunikacyjne wewnątrz i na zewnątrz gminy 
 
Kierunki działań 
• Rozwój komunikacji opartej na segregacji ruchu kołowego i pieszego  
wraz z wyznaczonymi ścieżkami, 
• Poprawa bezpieczeństwa na drodze DK-81, 
• Rozwój  połączeń z głównymi miastami Województwa Śląskiego, 
• Rozwój dostępu do elektronicznych usług publicznych Urzędu Gminy Pawłowice i jego 
jednostek poprzez dalszą informatyzację, 
• Rozwój współpracy zagranicznej, 
• Zintegrowani i współpracujący ze sobą mieszkańcy. 
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Priorytet 2. Gmina zwarta i uporządkowana 
Cel 2. Harmonijna i zagospodarowana przestrzeń 
 
Kierunki działań  
• Identyfikacja i  ochrona terenów otwartych, 
• Zabezpieczenie zasobów naturalnych przed zabudową, 
• Zabieganie rozproszonej zabudowie, 
• Efektywne wykorzystanie wybudowanej infrastruktury i terenów przeznaczonych  

pod zabudowę, 
• Eliminowanie barier architektonicznych i komunikacyjnych, które ograniczają spójność 

gminy, w celu tworzenia przestrzeni otwartej i przyjaznej sprzyjającej kontaktom 
mieszkańców (np. rozbiórka murów, demontaż barierek, a w zamian tworzenie 
otwartych miejsc przyjaznych kontaktom międzyludzkim), 

• Zapewnienie różnorodności dobrze dostępnych funkcji komercyjnych i publicznych 
 w gminie, 
 
 
Zdjęcie.3   Dziecięca fontanna – przykład „Interaktywny Park Wodny w Waszyngtonie” 

 

Id: 2B84D387-A13C-496B-9ADD-EFE6CA835CA3. Projekt Strona 10



10 
 

 
Źródło: http://www.empirecovers.com/blog/post/empire-patio-the-high-line-the-
ultimate-urban-green-space, na dzień 15.10.2014 r. 
 
Główni uczestnicy projektów: 

• Urząd Gminy Pawłowice,  
• Organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, mieszkańcy, Rada Gminy Pawłowice, 
• Rady Sołeckie, 
• Spółdzielnia Mieszkaniowa. 

 
Wskaźniki rezultatu 
 

Nazwa wskaźnika Wartość bazowa 
 

Wartość docelowa 
 w 2025 roku 

Źródło danych 

Liczba km  
ścieżek  rowerowych 68,7  (2014r.) 130 Urząd Gminy 

Pawłowice 
Liczba kolizji  na 
DK-81 124 (2013r.) 86 Urząd Gminy 

Pawłowice 
Liczba połączeń 
autobusowych do 
ważnych ośrodków 

80 (2014r.) 120 
 

Urząd Gminy 
Pawłowice 

Liczba nowych 
projektów związanych 
z poszerzeniem 
możliwości 
wypoczynku w zieleni 

----- 5 Urząd Gminy 
Pawłowice 
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Projekty kluczowe służące realizacji priorytetu: 
 
1. Przygotowanie planu zarządzania zielenią i rewitalizacji przestrzeni publicznej w gminie 
 m. in. zagospodarowanie przestrzeni osiedla (projekt osiedla – zielona oaza), 
2.  Przeprowadzenie badań potrzeb mieszkańców związanych z kursami poza gminę, 
3. Przygotowanie infrastruktury ułatwiającej transport zbiorowy  np. tworzenie miejsc typu 
park and ride, 
4. Stworzenie gminnej sieci ścieżek rowerowych.   
 

 

3. Obszar priorytetowy - rozwój w sferze społecznej 

 

W przeprowadzanej diagnozie, sfera społeczna objęła kwestie związane z liczbą ludności,  
wiekiem mieszkańców, bezrobociem, pomocą społeczną, stanem i ochroną zdrowia, oświatą 
i wychowaniem, kulturą oraz aktywnością społeczną.   

W ciągu kolejnych dziesięciu lat liczba ludności gminy nie ulegnie znacznej zmianie, 
natomiast zmieni się jej struktura, zwiększy się liczba osób, które przeprowadzą się do gminy, 
ponieważ wybudują tutaj dom. Zmieni się również struktura wiekowa, można przypuszczać, 
że w 2025 liczba osób powyżej 60 roku życia wyniesie ponad 25% (szacunki mówią, że liczba 
dzieci w wieku 0-9 lat, będzie mniejsza od liczby osób w wieku powyżej 70 roku życia).   

Dobra sytuacja gospodarcza sprawia, iż bezrobocie w gminie jest niskie, a ze środowiskowej 
pomocy społecznej korzysta ok. 261 osób, co stanowi 1,4% ogólnej liczby mieszkańców. 
Jednak w gminie nadal problemem jest przemoc w rodzinie i alkoholizm. Obecnie w gminie 
mieszka około 600 osób niepełnosprawnych (dla porównania, liczba mieszkańców sołectwa 
Pniówek to 527 osób, a Jarząbkowic 649 osób).  Brakuje regularnych inicjatyw, których celem 
jest aktywna integracja mieszkańców. Innym problemem jest zagospodarowanie czasu 
wolnego osób starszych oraz organizacji opieki nad nimi. 

W gminie około 15% mieszkańców choruje na choroby układu krążenia  tzw. CHUK,  w tej 
grupie najwięcej, bo 10% cierpi na nadciśnienie tętnicze. 

Drugim zagrożeniem dla zdrowia mieszkańców Pawłowice są choroby nowotworowe. 
Prognozy dotyczące zachorowalności na nowotwory złośliwe w Polsce mówią  
o systematycznym wzroście liczby zachorowań.  Na podstawie przeprowadzonych szacunku 
w 2013r., w gminie Pawłowice na nowotwory zachorowało ok. 30 osób, natomiast w roku 
2025 na nowotwory złośliwe może zachorować ok. 80 mieszkańców.  
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Z kolei wyzwania związane z oświatą i wychowaniem dotyczą przede wszystkim zapewnienia 
opieki nad dziećmi w wieku od 0 do 3 lat. Obecnie, w gminie Pawłowice mieszka 646 dzieci  
w wieku od 0 do 3 lat – natomiast do niepublicznego żłobka uczęszcza 50 dzieci z gminy.   

Innym problemem jest dostosowanie kształcenia do zmieniających się potrzeb rynku pracy. 
Pierwsze wyzwanie dotyczy podniesienia jakości kształcenia, uczniowie  w szkołach 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych osiągają co roku, średnio około 50% punktów 
możliwych do zdobycia na egzaminach.  Takie wyniki nie są wystarczające, aby umożliwić 
młodym mieszkańcom kontynuację nauki na lepszych, bardziej prestiżowych uczelniach. 
Strategia Rozwoju Województwa  Śląskiego na lata 2014-2020 „Śląskie 2020+”, mówi 
o rozwojowych sektorach gospodarki w naszym województwie tzw. inteligentnej specjalizacji 
regionalnej. Do sektorów, które uznaje się za rozwojowe należą:  

• Energetyka – ważny sektor gospodarczy regionu. Województwo Śląskie jest 
doskonałym zapleczem testowania i wdrażania rozwiązań innowacyjnych, głównie 
ze względu na rozbudowaną infrastrukturę (z zakresu produkcji, przesyłu i konsumpcji 
energii), gęstości zaludnienia i lokalizacji przemysłu w regionie. Rozwój sektora energetyki 
oddziałuje i wpływa na rozwój i innowacje w powiązanych ze sobą obszarach: rozwiązań  
w zakresie ochrony środowiska, informatyki i automatyzacji, wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii czy przemysłu maszynowego.  

• Medycyna - jeden z atutów Województwa Śląskiego przez wysoki poziom 
świadczonych usług medycznych oraz rozpoznawalność produktów inżynierii medycznej. 
Rozwój sektora medycznego będzie oddziaływał na rozwój zaawansowanych technologii  
inżynierii medycznej, biotechnologii, inżynierii materiałowej, informatyki i elektroniki.  

• Technologie informacyjne i komunikacyjne - mają ogromne znaczenie  
dla rozwoju technologicznego, gospodarczego i społecznego regionu. Rozwój tego sektora 
umożliwia uczestnictwo w globalnych sieciach współpracy i tworzenie systemów 
transakcyjnych i zarządzania związanych z inteligentnymi rynkami. Wykorzystywanie  
tego typu technologii jest jedną ze współczesnych kompetencji cywilizacyjnych zarówno 
jednostek i społeczności.  

Na terenie Gminy Pawłowice aktywnie działają 42 różne organizacje, w tym 16 klubów 
sportowych, 7 stowarzyszeń, 5 kół gospodyń wiejskich, 3 Koła Emerytów i Rencistów  
oraz 6 ochotniczych straży pożarnych. W Gminie Pawłowice głównie dofinansowuje  
się obszar sportu.  

Badania ankietowe wykazały, że mieszkańcy najczęściej uprawiają turystykę rowerową, 
biegają, pływają.  

Innym wyzwaniem jest uczestnictwo kobiet w zajęciach sportowych organizowanych  
przez kluby sportowe. W gminie w 2012 roku sport w klubach uprawiało 2575 mężczyzn  
i 525 kobiet. 
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W przeprowadzonym badaniu na potrzeby Strategii „Pawłowice 2025+” mieszkańcy 
wskazują, że potrzebują terenów zielonych, otwartych i łatwo dostępnych, gdzie mogliby  
np. swobodnie spędzić czas, pospacerować, odpocząć, urządzić piknik z rodziną.  

W kontekście  przeprowadzonych analiz zdecydowano, iż w latach 2015-2025 będą 
realizowane następujące priorytety związane z kształtowaniem sfery społecznej w gminie 
Pawłowice: 
 

Priorytet 3. Gmina zdrowa i mądra  

Cel 3.  Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Gminy Pawłowice  

Kierunki działań 

• Podjęcie działań związanych  z potrzebami osób 50+ dotyczących zagospodarowania 
czasu wolnego, opieki zdrowotnej, dostępu do kultury, edukacji i szkoleń, 

• Przygotowanie programu promowania zdrowego stylu życia,  
• Zwiększenie udziału kobiet i dziewcząt w zajęciach sportowych realizowanych  

w ramach zadań publicznych w obszarze sportu m. in. znalezienie sposobu  
na finansowanie grup młodzików i młodziczek, 

• Rozwój łatwo dostępnej infrastruktury aktywnego spędzania wolnego czasu  
m. in. seria imprez sportowych propagujących nowe i tanie dyscypliny sportowe, 

• Wykorzystanie współpracy z organizacji pozarządowych w celu realizacji strategii 
związanej z poprawą kondycji zdrowotnej mieszkańców,  

• Zapewnienie wzrostu uczestnictwa w sporcie różnym grupom mieszkańców  
poprzez zapewnienie większej różnorodności organizowanych zajęć. Innymi słowy, 
stworzenie „szerokiej bazy społecznej sportu”, czyli doprowadzenie do sytuacji,  
w której jak największa ilość osób (z różnych grup wiekowych, społecznych, o różnym 
poziomie sprawności) będzie miała kontakt ze sportem. Kontakt ten powinien  
być dopasowany do indywidualnych możliwości - jedni mogą chcieć „ostro” ćwiczyć 
codziennie, inni mogą woleć spokojny ruch dwa razy w tygodniu. 

Główni uczestnicy projektów: 

• Urząd Gminy Pawłowice, Gminny Ośrodek Sportu, Gminny Ośrodek Kultury, 
Starostwo Powiatowe w Pszczynie, Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”, 
Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”, 

• Biblioteki, 
• Organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, mieszkańcy, 
• Rady Sołeckie 
• Szkoły działające na  terenie gminy. 
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Wskaźniki rezultatu 

Nazwa wskaźnika Wartość bazowa 
 

Wartość docelowa 
 w 2025 roku 

Źródło danych 

Liczba dzieci w wieku 0-
3 lata w żłobku  50   (2014r.) 130 Urząd Gminy 

Pawłowice 
Liczba kobiet  
w klubach sportowych 525  (2013r.) 1000 Główny Urząd 

Statystyczny 
 

Cel 4.  Poprawienie warunków życia mieszkańców 

Kierunki działań 

• Podjęcie działań zapewniających możliwość opieki nad osobami zależnymi3, 
• Podjęcie działań mających na celu regularny wzrost uczestnictwa osób starszych 
i niepełnosprawnych, 
• Przygotowanie planu działań związanych ze zwiększeniem powierzchni terenów 
zielonych i rekreacyjnych, łatwo dostępnych dla mieszkańców np. miejsca na piknik, spacer, 
zabawę dla dzieci tworzenie miejsc zielonych (tzw.  idea zielonych stref). 

Główni uczestnicy 

• Urząd Gminy Pawłowice, Gminny Ośrodek Sportu, Gminny Ośrodek Kultury, 
Starostwo Powiatowe w Pszczynie, Lokalna Grupa  Działania „Ziemia Pszczyńska”, Ośrodek 
Pomocy Społecznej. 

•  organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, mieszkańcy . 

 

Projekty kluczowe: 

1. Powstanie instytucji zajmującej się opieką nad osobami zależnymi  (dorosłe osoby 
niepełnosprawne i osoby starsze, dzieci w wieku 0-3 lat). 
2. Organizacja pomocy osobom pozostającym w domach i wymagających czasowej 
i stałej  pomocy/opieki. 
3. Powstanie centrum rehabilitacyjno-rekreacyjnego (z małą częścią do ćwiczeń 
i rehabilitacji w wodzie, jacuzzi i masaży wodnych, sauną, grotą lodową,  tężnią i grotą solną, 
hydromasażami).  

 

3 Osoba zależna -osoba wymagająca ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki, połączona więzami 
rodzinnymi lub powinowactwem z osobą objętą usługami lub instrumentami rynku pracy lub pozostająca z nią 
we wspólnym gospodarstwie domowym /art.2 ust.1 pkt.21 ustawy Ustawy z dnia 20.04 2004r o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  /t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 149/ 
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Cel 5.  Rozwój kompetencji i umiejętności mieszkańców  

Kierunki działań 

• Poprawa  jakości nauczania we wszystkich typach szkół, 
• poprawa jakości nauczania we wszystkich typach szkół, ze szczególnym 

uwzględnieniem przedmiotów ścisłych i języków obcych i nowoczesnych technologii  
• Zwiększenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez mieszkańców w kontekście 
zmieniającej się sytuacji na regionalnym rynku pracy  przy uwzględnieniu specjalizacji 
regionu, 
• Zwiększenie dostępu mieszkańców do inicjatyw pozwalających na zdobywanie wiedzy 
przez doświadczenie i umiejętności zastosowania jej w codziennym życiu. 
• Zwiększenie dostępu mieszkańców do inicjatyw pozwalających na zdobywanie wiedzy przez 
doświadczenie oraz podnoszenie kwalifikacji  i umiejętności , a następnie skutecznego zastosowania 
życiu prywatnym i zawodowym 
• Stworzenie wewnątrz gminy systemu ewaluacji postępów w nauce i śledzenie 
osiągnięć absolwentów. 
 

Główni uczestnicy: 

• Urząd Gminy Pawłowice, 
• Szkoły funkcjonujące na terenie Gminy Pawłowice, 
• Gminny Zespół Oświaty. 

Wskaźniki rezultatu 

Nazwa wskaźnika Wartość bazowa 
2014r. 
 

Wartość docelowa 
2025r. 

Źródło danych 

Średnie wyniki uczniów 
szkół podstawowych   

28%    (średnia 
art.) 29 % 
(mediana) 

35% Okręgowa Komisja 
Egzaminacyjna 

Oddział w Jaworznie 
Średnie wyniki uczniów  
szkół gimnazjalnych  
z części matematyczno-
przyrodniczej 

47,21  %  (średnia 
art. 

43% (mediana) 

56% Okręgowa Komisja 
Egzaminacyjna 

Oddział w Jaworznie 

Średnie wyniki uczniów 
Liceum 
Ogólnokształcącego-
egzamin maturalny, 
poziom podstawowy, 
część pisemna 

 
54,5%  (średnia 

art.) 

 
60% Okręgowa Komisja 

Egzaminacyjna 
Oddział w Jaworznie 
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Odsetek dorosłych 
mieszkańców gminy  
podnoszących 
kwalifikacje  

29%4 

 
35% Urząd Gminy 

Pawłowice 

 

Zagadnienia kluczowe: 

• Znalezienie nowej ścieżki rozwoju dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
w Pawłowicach, tak aby lepiej odpowiadała potrzebom rynku pracy,  
• Analiza, a następnie poszerzenie oferty edukacyjnej dla osób dorosłych w Gminie 
Pawłowice. 

 

 
4. Obszar priorytetowy – rozwój w sferze gospodarczej 

 

Na terenie Gminy Pawłowice działa 1335 podmiotów gospodarczych, 31 w sektorze 
publicznym i 1304 w sektorze prywatnym. Blisko 83% zarejestrowanych podmiotów 
stanowią mikro i małe przedsiębiorstwa. Największym przedsiębiorstwem na terenie gminy 
jest Kopalnia Węgla Kamiennego „Pniówek”, a najwięcej podmiotów działa w zakresie 
handlu hurtowego i detalicznego. Niski stopień bezrobocia – 3,3%5, stabilna sytuacja 
materialna mieszkańców pomaga w rozwoju małej przedsiębiorczości, z drugiej strony 
ogranicza motywację mieszkańców do zakładania własnej działalności. 
 Na terenie gminy funkcjonuje 620 gospodarstw rolnych,  66%  stanowią gospodarstwa o 
powierzchni od  1 do 5 hektara. Bydło hoduje się w 183 gospodarstwach w liczbie 700 sztuk, 
trzodę chlewną w 310 (10 000 sztuk rocznie), konie w 24 (89 sztuk), drób hoduje 419 
gospodarstw w ilości około 250 000 sztuk/rocznie. Gmina posiada średnio atrakcyjne 
warunki przyrodnicze sprzyjające rozwojowi turystyki, jednak stale rozbudowywana 
infrastruktura rowerowa, lokalizacja w pobliżu dużych miast sprzyja rozwojowi turystyki 
weekendowej dla mieszkańców Górnego Śląska (np. weekend w gospodarstwie, tai-chi na 
trawie). 

Rozwojowi gospodarczemu gminy sprzyja silna pozycja gospodarcza Województwa Śląskiego  
w Polsce. Województwo Śląskie legitymowało się w 2010 r. drugim najwyższym wkładem 
w tworzenie Produktu Krajowego Brutto (PKB) tj. 184 038 mln zł w Polsce.6 Dodatkowo, 
Województwo Śląskie pod względem oceny atrakcyjności inwestycyjnej polskich 

4 Wskaźnik przedstawiony w raporcie z badań  przeprowadzonych na potrzeby przygotowania strategii gminy 
Pawłowice. 
5 Dane za rok 2013 zgodnie z Bankiem Danych Lokalnych,  www.stat.gov.pl na dzień 13 stycznia 2015 r.  
6 Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”, Sejmik Województwa Śląskiego uchwała Nr 
III/47/1/2010 z dnia  17 lutego 2010 roku. 
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województw dokonywanej przez IBnGR7 zajmuje od 2005 roku niezmiennie najwyższą 
pozycję. Region można określić mianem zdecydowanie najbardziej atrakcyjnego  
z punktu widzenia działalności przemysłowej.  Do silnych punktów województwa IBnGR 
zalicza dostępność transportową, jakość zasobów pracy, dobrze rozwinięty rynek zbytu, 
wysoką jakość infrastruktury. Słabym punktem regionu jest niski poziom bezpieczeństwa 
publicznego8.  

W kontekście  przeprowadzonych analiz zdecydowano, iż w latach 2015-2025 będą 
realizowane następujące priorytet związane z kształtowaniem sfery gospodarczej  w gminie 
Pawłowice: 

Priorytet 5. Gmina wykorzystująca swój własny potencjał 

Cel. 6 Wspieranie przedsiębiorczości  wykorzystującej lokalny rynek i potencjał 

Kierunki działań 

• Promowanie działań podejmowanych w Województwie Śląskim na rzecz rozwoju 
przedsiębiorstw, 

• Promowanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców, 
• Wykreowanie i promowanie  produktu lokalnego, 
• Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w obszarze turystyki oraz usług związanych 

za zagospodarowaniem czasu wolnego wykorzystujących atrakcje i potencjał lokalny,  
• Wsparcie i promocja rozwoju podmiotów działających w obszarze ekonomii 

społecznej, 
• Rozwój mechanizmów wspierających wzrost zatrudnienia i inicjatyw lokalnych w tym 

zakresie,  
• Wsparcie sprzedaży lokalnych produktów. 

Główni uczestnicy 

• Urząd Gminy Pawłowice 
• Rady Sołeckie 
• Rolnicy, przedsiębiorcy 

Projekty kluczowe 

• Stworzenie i promocja lokalnego produktu/imprezy,  

7 Skrót od Instytut Badan nad Gospodarką Rynkową 
8 bezpieczeństwo publiczne, ogół warunków i instytucji chroniących obywateli oraz majątek ogólnonar., ustrój i 
suwerenność państwa przed zjawiskami groźnymi dla ładu prawnego, gł. w stanach nadzwyczajnych. 
Obowiązek ochrony bezpieczeństwa publicznego spoczywa na wszystkich organach państw., społ. i na 
obywatelach; we wszystkich państwach istnieją specjalne organy powoływane do ochrony bezpieczeństwa 
publicznego (i porządku publicznego); w Polsce funkcję tę spełniają m.in. policja, Agencja Bezpieczeństwa 
Wewn., Agencja Wywiadu. – Encyklopedia PWN. 
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• Przygotowanie planu wykorzystania rolniczego charakteru gminy ( np. pomoc 
rolnikom w sprzedaży produktów czy promocja inicjatywy „weekend na wsi), 

 
 
 

5. Obszar priorytetowy- ochrona środowiska przyrodniczego 
 

Środowisko przyrodnicze to ogół naturalnych zasobów oraz innych walorów biosfery, która 
stanowi zewnętrzną część kuli ziemskiej zasiedloną przez żywe organizmy i przez nie 
wykorzystywaną. Walory i zasoby przyrody w mniejszym i większym stopniu zostały i są stale 
przekształcane przez  człowieka. W miarę rozwoju cywilizacyjnego oddziaływanie człowieka 
na środowisko przyrodnicze zaburzyło jego równowagę ekologiczną. Zachwianie równowagi  
oznacza, że przyroda nie może sama dać sobie rady z samodzielnym przetworzeniem 
zanieczyszczeń i odpadów. Dodatkowo, wzrost liczby ludności oraz coraz wyższe standardy 
życia powodują zwiększony popyt na zasoby naturalne, takie jak metale, minerały 
czy żywność. Innymi słowy, działalność człowieka stworzyła presję na środowisko  poprzez 
nadmierną eksploatację zasobów nieodnawialnych, takich jak surowce mineralne oraz 
zasobów odnawialnych np.: ograniczenie powierzchni łowisk, lasów  czy zanieczyszczenie 
naturalnych ekosystemów. Na skutek działalności człowieka zdegradowano podstawowe 
dobre, takich jak czyste powietrze, ziemia i woda. 
W szerszym aspekcie, na czynniki wpływające bezpośrednio na stopień zanieczyszczenia 
środowiska składają się 9: 

• nieracjonalne użytkowanie zasobów naturalnych i błędne zagospodarowanie środowiska, 
• zmiany krajobrazu, ekosystemów oraz przekształcanie powierzchni ziemi, 
• degradacja gleb, 
• wytwarzanie oraz składowanie odpadów przemysłowych i komunalnych, 
• zanieczyszczanie powietrza atmosferycznego, cieków i zbiorników wód powierzchniowych 
i podziemnych, 
• pozamaterialne zanieczyszczanie przestrzeni, emisja hałasu i wibracji, 
• niszczenie flory, fauny oraz rzadkich ekosystemów i układów przyrodniczych. 
 

Perspektywa i pomysły na działania dotyczące ochrony środowiska zmieniały 
się na przestrzeni dziesięcioleci. W latach  70 i 80 ubiegłego wieku kładziono nacisk 
na tradycyjne zagadnienia związane ze środowiskiem naturalnym, takie jak ochrona 
gatunków, poprawa jakości powietrza i wody poprzez ograniczenie zanieczyszczeń. Obecnie, 
polityki europejskie i krajowe są bardziej systematyczne i skupiają na wspólnych aspektach 

9 Horyj A., „Teoretyczne podstawy środowiska naturalnego”, Zeszytu Naukowe nr  4,  Wyższa Szkoła 
Ekonomiczna w Bochni, 2006r. str. 32 

                                                           

Id: 2B84D387-A13C-496B-9ADD-EFE6CA835CA3. Projekt Strona 19



19 
 

poszczególnych problemów i na ich wymiarze globalnym. Oznacza to przejście 
od naprawiania skutków degradacji środowiska naturalnego do zapobiegania im.  Pod koniec 
2011 r. rządy państw członkowskich UE przyjęły „Plan działania na rzecz zasobooszczędnej 
Europy”. Jego autorzy zwracają uwagę na potrzebę olbrzymiej zmiany, jaka musi nastąpić 
w gospodarce, polityce i w zachowaniu każdego z nas. Plan obejmuje wiele etapów, które 
realizowane w różnych dziedzinach polityki w ciągu 40 lat doprowadzą Europę do stworzenia 
gospodarki zapewniającej wysoki standard życia przy zdecydowanym ograniczeniu 
jej skutków na środowisko.  Europejską gospodarkę należy przekształcić tak, aby uzyskiwała 
większą wartość, zużywając mniej surowców naturalnych, niezbędne są również zmiany 
wzorców konsumpcji. Strategie polityczne wspierające badania naukowe, wprowadzanie 
innowacji ekologicznych na rynek oraz informowanie konsumentów – wszystkie te działania 
przyczyniają się do tej transformacji. Nie uciekniemy od tego, że Europa i jej środowisko 
naturalne stoją przed poważnymi wyzwaniami globalnymi. Jak wcześniej wspomniano, 
te wyzwania to przede wszystkim rosnąca liczba ludzi na świecie, rozwijająca się klasa 
średnia o wysokich potrzebach konsumpcyjnych, szybki wzrost gospodarczy rozwijających 
się gospodarek, stale wzrastające zapotrzebowanie na energię oraz narastająca konkurencja 
w pozyskiwaniu zasobów naturalnych. Na większość z tych czynników nie mamy 
bezpośredniego wpływu, jednakże UE może pomagać innym krajom na drodze do bardziej 
zrównoważonego rozwoju, popularyzując w całym świecie skuteczniejsze zarządzenie 
w zakresie środowiska10. 

W ten kontekst wpisuje się problem ochrony środowiska na terenie gminy Pawłowice. 
Z jednej strony, największe problemy nie różnią się od tych, których doświadczają inne gminy 
w całej Europie, a które dotyczą zanieczyszczenia powietrza,  hałasu, ochrony krajobrazu 
oraz innych, związanych z zapobieganiem dalszej degradacji środowiska. 
Z drugiej strony, nieraz decyzje i działania podejmowane na poziomie lokalnym, będą 
musiały być podporządkowane przyjętym przez Komisję Europejską rozporządzeniom. 
Na podstawie przeprowadzonej na potrzeby niniejszej Strategii diagnozy oraz w świetle 
przyjmowanych przez Komisję Europejską decyzji sformułowano następujący priorytet 
dotyczący ochrony środowiska przyrodniczego: 

 

Priorytet 6.  Gmina zielona i czysta 
Cel 7.  Dobry stan środowiska naturalnego 

Kierunki działań  

• Poprawa jakości powietrza, przede wszystkim poprzez walkę z niską emisją, 
• Minimalizacja zagrożenia hałasem, 
• Zapobieganie szkodom górniczym, 

10 „Zrozumieć politykę  Unii Europejskiej- Środowisko” - 
http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/pl/environment_pl.pdf, na dzień 1 października 2014r. 
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• Poprawa lesistości gminy, 
• Promowanie  i stosowanie energii odnawialnych i rozwiązań energooszczędnych,  
• Zagospodarowanie terenów pokopalnianych, 
• Zakończenie odwiertów  wód podziemnych, budowa stacji uzdatnia wody oraz 
budowa nowych rurociągów, 
• Dokończenie budowy kanalizacji i organizacja odbioru zanieczyszczeń od osób 
posiadających przydomowe oczyszczalnie i szamba, 
• Wspieranie komunikacji rowerowej i pieszej. 
 
Główni uczestnicy: 
 

• Urząd Gminy Pawłowice, Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji, 
•  Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe  Nadleśnictwo Kobiór, 
• Mieszkańcy, 
• Rady Sołeckie 
• Jastrzębska Spółka Węglowa 

 

Projekty kluczowe 

• Kontynuacja planu dotyczącego ograniczenia niskiej emisji  oraz zabezpieczenie
 środków na ten cel, 
• Ochrona mieszkańców przed hałasem m.in. budowa ekranów  dźwiękowych  oraz 
wymiana okien na dźwiękoszczelne przy najbardziej zagrożonych hałasem ulicach m.in. 
obwodnicy południowej oraz DK 81, 
• Zagospodarowanie i rewitalizacja Głowicy Wschodniej, 
• Promowanie  i stosowanie energii odnawialnych na terenie gminy, 
• Rewitalizacja terenów pogórniczych oraz bieżące usuwanie szkód górniczych 
w środowisku (likwidacja zalewisk, regulacja cieków i melioracja gruntów), 
• Przeciwdziałanie pyleniu hałd oraz usuwanie jej skutków, głównie w sołectwach 
Krzyżowice i Pniówek ( m.in. poprzez systematyczne czyszczenie ulic i chodników  
w/w sołectwach). 

 

6. Wdrożenie strategii i pomiar rezultatów 

 
Pierwszym krokiem wdrożenia Strategii jest przyjęcie jej uchwałą Rady Gminy Pawłowice. 
W tej samej uchwale  wdrożenie strategii i pomiar rezultatów zostanie powierzony Wójtowi 
Gminy Pawłowice.  
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Wójt Gminy powoła zespoły odpowiedzialne za  opracowanie projektów kluczowych i wskaże 
koordynatorów w/w działań. 
Ze względu na fakt, iż zarówno otoczenie, jak i potrzeby mieszkańców zmieniają się, 
dopuszcza się możliwość aktualizacji Strategii , jej celów,  kierunków działań  czy  projektów 
kluczowych.   
 
Ocenie i ewaluacji może podlegać cała Strategia bądź też wynikające z niej projekty kluczowe 
i prace poszczególnych Zespołów. 
W razie potrzeby Wójt Gminy Pawłowice może przedstawić skład poszczególnych Zespołów 
Roboczych Radzie. 
Za przebieg prac Zespołów i postępy w realizacji projektów będzie odpowiadał Wójt Gminy 
Pawłowice lub wyznaczony przez niego koordynator. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Zgodność z innymi dokumentami strategicznymi 

 
Strategia Rozwoju Gminy Pawłowice do roku 2025 „Pawłowice 2025”  jest zgodna 
z następującymi dokumentami strategicznymi 

-na poziomie regionalnym ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego  „Śląskie 2020+” 

-na poziomie krajowym z Strategią Rozwoju Kraju 2020  oraz Krajową Strategią Rozwoju 
Regionalnego 2010-2020r.  

-na poziomie europejskim ze Strategią Rozwoju Europy  „Europa 2020-strategia na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu”. 

 

Zgodność przedstawia tabela nr 1. 
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Tabela 1. Zgodność Strategii  „Pawłowice 2025” ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”. 

 

 Cele Strategii  „Pawłowice 2025” 
Cel. 1 Bezpieczne sieci 
komunikacyjne 
wewnątrz  
i na zewnątrz gminy 
 

Cel 2. Harmonijna  
i zagospodarowana 
przestrzeń 

Cel 3.  Poprawa 
kondycji zdrowotnej 
mieszkańców Gminy 
Pawłowice 

Cel 4.  Poprawienie 
warunków życia 
mieszkańców 

Cel 5.  Rozwój 
kompetencji i 
umiejętności 
mieszkańców 

Cel. 6 wspierania 
przedsiębiorczości  
wykorzystująca lokalny 
rynek i potencjał. 

Cel 7.  Dobry stan 
środowiska 
naturalnego 

Cele Strategii „Śląskie 
2020+” 

       

A1. Innowacyjne i kreatywne 
przedsiębiorstwa i produkty 
województwa 

    +   

A2. Otwarty i atrakcyjny 
rynek pracy     +   
A3. Konkurencyjna 
gospodarka województwa 
oparta na elastyczności i 
specjalizacji firm oraz 
struktur sieciowych 

     +  

A4. Przedsiębiorczość lokalna 
i społeczna wykorzystująca 
lokalne rynki i potencjały 

     +  

B1. Poprawa kondycji 
zdrowotnej mieszkańców   + +    
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B2. Rozwój kompetencji, 
umiejętności i wzrost 
poziomu aktywności 
mieszkańców 

    +   

B3. Harmonia społeczna i 
wysoki kapitał zaufania oraz 
dogodne warunki życia i 
mieszkańców 

 +      

C1. Zrównoważone 
wykorzystanie zasobów 
środowiska 

      + 
C2. Zintegrowany rozwój 
ośrodków różnej rangi +       
C3. Wysoki poziom ładu 
przestrzennego i efektywne 
wykorzystanie przestrzeni 

+       
D1. Współpraca z partnerami 
w otoczeniu +       
D2. Atrakcyjny wizerunek 
województwa śląskiego      +  
D3. Region w sieci 
międzynarodowych i 
krajowych powiązań 
infrastrukturalnych 

+       
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Tabela 2. Zgodność Strategii  „Pawłowice 2025” ze Strategią Rozwoju Kraju 2020 

 Cele Strategii  „Pawłowice 2025” 
Cel. 1 Bezpieczne sieci 
komunikacyjne wewnątrz  
i na zewnątrz gminy 
 

Cel 2. Harmonijna  
i zagospodarowana 
przestrzeń 

Cel 3.  Poprawa 
kondycji zdrowotnej 
mieszkańców Gminy 
Pawłowice 

Cel 4.  Poprawienie 
warunków życia 
mieszkańców 

Cel 5.  Rozwój 
kompetencji i 
umiejętności 
mieszkańców 

Cel. 6 wspierania 
przedsiębiorczości  
wykorzystująca lokalny 
rynek i potencjał. 

Cel 7.  Dobry stan 
środowiska 
naturalnego 

Cele Strategii Rozwoju 
Kraju 2020 

       

I.1 Przejście od 
administrowania do 
zarządzania rozwojem 

+       

I.2 Zapewnienie 
środków na działania 
rozwojowe 

       
I.3 Wzmocnienie 
warunków 
sprzyjających realizacji 
indywidualnych 
potrzeb i aktywności 
obywatela 

  + +    

II.1 Wzmocnienie 
stabilności 
makroekonomicznej 

       

II.2 Wzrost wydajności 
gospodarki      +  

II.3 Zwiększenie 
innowacyjności 
gospodarki 

     +  
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II.4 Rozwój kapitału 
ludzkiego     +   
II.5  Zwiększenie 
wykorzystania 
technologii cyfrowych 

+    +   
II.6 Efektywności 
energetyczna i poprawa 
stanu środowiska 

      + 
II. 7 zwiększenie 
efektywności 
transportu 

+       
III. 1 Integracja 
społeczna +       
III.2 Zapewnienie 
dostępu i określonych 
standardów usług 
publicznych 

+  + +    

III.3 wzmocnienie 
mechanizmów dyfuzji 
oraz integracja 
przestrzenna dla 
rozwijania i pełnego 
wykorzystania 
potencjałów 
regionalnych 

 +      
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Tabela 3 . Zgodność Strategii  „Pawłowice 2025” z Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020r. 

 Cele Strategii  „Pawłowice 2025” 
Cel. 1 Bezpieczne sieci 
komunikacyjne wewnątrz  
i na zewnątrz gminy 
 

Cel 2. Harmonijna  
i zagospodarowana 
przestrzeń 

Cel 3.  Poprawa 
kondycji zdrowotnej 
mieszkańców Gminy 
Pawłowice 

Cel 4.  Poprawienie 
warunków życia 
mieszkańców 

Cel 5.  Rozwój 
kompetencji i 
umiejętności 
mieszkańców 

Cel. 6 wspierania 
przedsiębiorczości  
wykorzystująca lokalny 
rynek i potencjał. 

Cel 7.  Dobry stan 
środowiska 
naturalnego 

Cele Krajowej Strategii 
Rozwoju Regionalnego 

       

Cel 1. Wspomaganie 
funkcji  
metropolitarnych 
ośrodków 
wojewódzkich i 
integracja ich obszarów 
funkcjonalnych  

+ +    + + 

Cel 2. Budowanie 
spójności terytorialnej i 
przeciwdziałanie 
marginalizacji obszarów 
problemowych 

   + + +  

Cel 3. Tworzenie 
warunków dla 
skutecznej, efektywnej 
i partnerskiej realizacji 
działań rozwojowych 
ukierunkowanych 
terytorialnie 

    +   
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Tabela 4. Zgodność Strategii  „Pawłowice 2025” ze Strategią „Europa 2020” 

 

 Cele Strategii  „Pawłowice 2025” 
Cel. 1 Bezpieczne sieci 
komunikacyjne wewnątrz  
i na zewnątrz gminy 
 

Cel 2. Harmonijna  
i zagospodarowana 
przestrzeń 

Cel 3.  Poprawa 
kondycji zdrowotnej 
mieszkańców Gminy 
Pawłowice 

Cel 4.  Poprawienie 
warunków życia 
mieszkańców 

Cel 5.  Rozwój 
kompetencji i 
umiejętności 
mieszkańców 

Cel. 6 wspierania 
przedsiębiorczości  
wykorzystująca lokalny 
rynek i potencjał. 

Cel 7.  Dobry stan 
środowiska 
naturalnego 

Priorytety Strategii 
Europa 2020 

       

Rozwój inteligentny: 
rozwój opartej na 
wiedzy i innowacji 

+    + +  

 
Rozwój zrównoważony: 
wspieranie gospodarki 
efektywniej 
korzystającej z 
zasobów, bardziej 
przyjaznej środowisku i 
bardziej 
konkurencyjnej 

     + + 

Rozwój sprzyjający 
włączeniu 
społecznemu: 
wspieranie gospodarki 
o wysokim poziomie 
zatrudnienia, 
zapewniającej spójność 
społeczną i terytorialną 

  + + + +  
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Uzasadnienie

Strategia została opracowana w celu wyznaczenia najważniejszych kierunków i projektów związanych
z rozwojem Gminy Pawłowice. Jest oparta o diagnozę, która pozwoliła określić najważniejsze problemy i
obszary potrzebujące przemian w długoterminowej perspektywie.
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