
Zawiadomienie 
 

Zawiadamia się mieszkańców, że VII sesja Rady Gminy Pawłowice odbędzie 
się 28 kwietnia 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 VI sesji Rady Gminy Pawłowice z dnia 24.03.2015 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. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Pawłowice w sprawie 
uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2015; 

9. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 
2015-2025; 

10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu; 

11. Projekt uchwały w sprawie Aktu Założycielskiego Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Pawłowicach; 

12. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Pszczyńskim dotyczącego 
powierzenia zadania w zakresie prowadzenia szkół mistrzostwa sportowego; 

13. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy gminą Pawłowice a miastem Tychy 
dotyczącego zasad prowadzenia punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła 
Zielonoświątkowego; 

14. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXVII/326/2013 Rady Gminy Pawłowice z dnia 23 
kwietnia 2013 r. w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się 
nieczystości ciekłych; 

15. Wolne głosy i wnioski; 

16. Zakończenie obrad.  



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 rok 2015

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 2015 r.  poz. 513) 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. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę 5 000,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe o kwotę 5 000,00 zł

2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę 5 000,00 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe o kwotę 5 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. 1. Zmienia się załącznik nr 1 „Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku”, który 
otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

2. Zmienia się załącznik nr 5 „Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 roku”, 
który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice

§ 4. 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.

Z tego

z tego:z tego:

w tym:z tego:

Dział Rozdzi
ał 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

wypłat
y z 

tytułu 
poręcz

eń i 
gwara

ncji

obsługa 
długu

Wydatki
majątkowe inwestycje i 

zakupy 
inwestycyjne

na programy 
finansowane z 

udziałem 
środków, o 

których mowa 
w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3,

zakup i 
objęcie akcji i 
udziałów oraz 

wniesienie 
wkładów do 

spółek prawa 
handlowego.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
przed zmianą 5 175 000,00 4 855 000,00 4 825 000,00 1 880 000,00 2 945 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 320 000,00 320 000,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00
700 Gospodarka 

mieszkaniowa

po zmianach 5 180 000,00 4 855 000,00 4 825 000,00 1 880 000,00 2 945 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 325 000,00 325 000,00 0,00 0,00

przed zmianą 540 000,00 350 000,00 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190 000,00 190 000,00 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

zwiększenie 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00
70095 Pozostała 

działalność

po zmianach 545 000,00 350 000,00 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195 000,00 195 000,00 0,00 0,00

przed zmianą 9 120 000,00 2 220 000,00 0,00 0,00 0,00 2 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 900 000,00 6 900 000,00 0,00 0,00

zmniejszenie -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 000,00 -5 000,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
921

Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego

po zmianach 9 115 000,00 2 220 000,00 0,00 0,00 0,00 2 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 895 000,00 6 895 000,00 0,00 0,00

przed zmianą 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00

zmniejszenie -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 000,00 -5 000,00 0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92120

Ochrona 
zabytków i 
opieka nad 
zabytkami

po zmianach 295 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295 000,00 295 000,00 0,00 0,00

przed zmianą 87 575 059,51 56 072 295,51 43 478 356,77 28 403 866,00 15 074 490,77 7 338 623,00 4 406 656,02 248 659,72 0,00 600 000,00 31 502 764,00 31 502 764,00 61 036,00 0,00

zmniejszenie -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 000,00 -5 000,00 0,00 0,00

zwiększenie 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00
Wydatki razem:

po zmianach 87 575 059,51 56 072 295,51 43 478 356,77 28 403 866,00 15 074 490,77 7 338 623,00 4 406 656,02 248 659,72 0,00 600 000,00 31 502 764,00 31 502 764,00 61 036,00 0,00
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Pawłowice

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

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE 2015 ROKU

Dział Rozdział Paragra
f 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 540 000,00

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 460 000,00

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

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

przebudowa drogi bocznej LWP w Pawłowicach 10 000,00

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 50 000,00

750 Administracja publiczna 64 000,00

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

zakupy inwestycyjne 64 000,00

801 Oświata i wychowanie 64 640,00

80104 Przedszkola 44 640,00

zakupy inwestycyjne 44 640,00

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

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
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zakupy inwestycyjne 35 000,00

Razem 1 518 640,00
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Załącznik Nr 3 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 ze 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 80101 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące 
realizowanie na podstawie porozumień – porozumienie 
z Miastem Tychy

260,00 260,00

80110 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące 
realizowanie na podstawie porozumień – porozumienie z 
Miastem Tychy

519,00 519,00

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 12 000,00 12 000,00
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przeciwdziałania alkoholizmowi – porozumienie z j s t
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 budżetowy GOS

900 000,00 900 000,00

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

1 164 929,00 1 164 929,00

80149 Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych 
przedszkoli

113 621,00 113 621,00

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: 28 553 623,00 900 000,00 3 458 550,00 24 195 073,00
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- zadania bieżące
- zadania majątkowe

7 338 623,00
21 215 000,00

900 000,00
-

3 458 550,00
-

2 980 073,00
21 215 000,00
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Uzasadnienie

do projektu uchwał w sprawie zmian w budżecie i WPF

– sesja kwiecień 2015 r.

1. Nowe zadania inwestycyjne drogowe w ramach środków na inwestycje drogowe:

projekt – „Przebudowa ul  boczna LWP Pawłowice” kwota 10 000,00 zł z zadania „Przebudowa drogi
bocznej ul  Polnej 17 na Osiedlu Pawłowice” (WPF) Dz.  600-60016-6050

2. Po otwarciu ofert na zadanie: „Budowa inhalatorium zasilanego wodami solankowymi w parku
przy ul. Zjednoczenia w Pawłowicach” zachodzi konieczność:

zwiększenia środków na projekt o kwotę 5 000,00 zł, a zmniejszenia na zadaniu: „Rewitalizacja parku
przy l. Zjednoczenia w Pawłowicach” (WPF) Dz. 700-70095-6050 / Dz.  921-92120-6050

3. Przeniesienie środków (WPF) między zadaniami inwestycyjnymi prowadzonymi przez GZWiK:

zmniejszenie – budowa stacji uzdatniania wody w Gminie Pawłowice kwota – 46 251,50 zł a zwiększenie –
budowa kanalizacji sanitarnej ul  Zwycięstwa – Korfantego Krzyżowice  Dz.  010-01010-6210
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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 VII/../2015 z dnia 28.04.2015r.

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 61 575 059,51 57 641 059,51 4 600 000,00 17 854 382,001 000 000,00 3 934 000,0018 144 059,00 6 475 467,5111 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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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 87 575 059,51 56 072 295,51 0,00 0,00 0,00 600 000,00 31 502 764,00600 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.

Id: 34007036-4A06-4A0A-8533-33B8CE0C7AB8. Projekt Strona 3



 

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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.
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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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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 1 568 764,00 1 568 764,00
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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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 2,72% 16,75% 14,91%7,47% 7,47% 159 075,00 7,73% TAK TAK
2016 19,31% 12,33% 10,49%1,73% 1,73% 0,00 1,73% TAK TAK
2017 20,23% 15,25% 13,41%1,71% 1,71% 0,00 1,71% TAK TAK
2018 20,79% 14,09% 14,09%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 6 387 500,00 33 697 049,81 29 984 124,000,00 29 541 036,0028 403 866,00 3 712 925,81 1 961 728,00 21 276 036,00
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 8 500 000,00200 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 0,002 800 000,00 0,0028 400 000,00 0,00 11 900 000,00 0,00
2020 4 000 000,00 6 700 000,00 0,00 0,004 000 000,00 0,0028 400 000,00 0,00 10 700 000,00 0,00
2021 4 000 000,00 6 700 000,00 0,00 0,004 000 000,00 0,0028 400 000,00 0,00 10 700 000,00 0,00
2022 4 000 000,00 6 700 000,00 0,00 0,004 000 000,00 0,0028 400 000,00 0,00 10 700 000,00 0,00
2023 5 000 000,00 6 700 000,00 0,00 0,005 000 000,00 0,0028 400 000,00 0,00 9 700 000,00 0,00
2024 5 000 000,00 6 700 000,00 0,00 0,005 000 000,00 0,0028 400 000,00 0,00 9 700 000,00 0,00
2025 5 000 000,00 6 700 000,00 0,00 0,005 000 000,00 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 3 826 000,00 248 659,72 224 597,40 248 659,72
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 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. z
2013 r. poz. 217, 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 200 000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
2019 2 800 000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
2020 4 000 000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
2021 4 000 000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
2022 4 000 000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
2023 5 000 000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
2024 5 000 000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
2025 5 000 000,00 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. w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). 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

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 VII/../2015 Rady Gminy Pawłowice z dnia
28.04.2015r.

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 92 078 713,77 33 697 049,81 15 810 000,00 16 185 000,00 10 000 000,00 75 692 049,81

- 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 79 219 604,50 29 984 124,00 12 810 000,00 14 185 000,00 8 500 000,00 65 479 124,00

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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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 91 483 851,50 33 405 088,00 15 810 000,00 16 185 000,00 10 000 000,00 75 400 088,00

- 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 79 096 851,50 29 923 088,00 12 810 000,00 14 185 000,00 8 500 000,00 65 418 088,00

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 1 025 000,00 25 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 1 025 000,00
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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 890 251,50 696 251,50 0,00 0,00 0,00 696 251,50

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 27 258 748,50 17 853 748,50 3 000 000,00 4 900 000,00 1 200 000,00 26 953 748,50

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 522 000,00 510 000,00 0,00 0,00 0,00 510 000,00

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 316 763,50 295 000,00 0,00 0,00 0,00 295 000,00

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 kwietniową Rady Gminy oraz wprowadzonych zarządzeń 
Wójta Gminy

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

- poz.1.3 w wydatkach majątkowych:

zadanie – „ Budowa inhalatorium zasilanego wodami solankowymi w parku przy Zjednoczenia 
w Pawłowicach” - zwiększyć łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2015 r. 
o kwotę 5 000,00 zł,

zadanie – „ Rewitalizacja parku przy ul. Zjednoczenia w Pawłowicach  ” - zmniejszyć łączne nakłady 
finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2015 r. o kwotę 5 000,00 zł,

zadanie – „ Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zwycięstwa - Korfantego  Krzyżowice” - zwiększyć 
łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2015 r. o kwotę 46 251,50 zł,

zadanie – „Budowa stacji uzdatniania wody w Gminie Pawłowice” – zmniejszyć łączne nakłady 
finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2015 r. o kwotę 46 251,50 zł,

zadanie – „Przebudowa drogi bocznej ul. Polnej /17/wraz z parkingiem i oświetleniem
w Pawłowicach” – zmniejszyć łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2015 r. 
o kwotę 10 000,00 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 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 
Mienia Komunalnego oraz  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 750.000 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy 
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 VI/42/2015 z dnia 24 marca 2015 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Id: BD11D698-61A4-4EDD-AE9F-CE112E53B88E. Projekt Strona 1



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 wynosi łącznie 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.
Udziela się z budżetu Gminy Pawłowice w 2015 r. pomocy finansowej Województwu Śląskiemu z
przeznaczeniem na budowę ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej 933 w
wysokości 750.000,00 zł. Pozostałe 250.000,00 zł przeznaczone zostanie na wykonanie
oświetlenia wzdłuż ul. Świerczewskiego - I etap, które jest zadaniem własnym Gminy Pawłowice.

Id: BD11D698-61A4-4EDD-AE9F-CE112E53B88E. Projekt Strona 1



Projekt

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

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

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

w sprawie Aktu Założycielskiego Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Pawłowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity DZ. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 5b, 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity DZ. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)
po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej oraz Komisję Gospodarki i Mienia 
Komunalnego

Rada Gminy Pawłowice
uchwala

§ 1. Z dniem 1 września 2015 roku tworzy się szkołę ponadgimnazjalną Zasadniczą Szkołę Zawodową zwaną 
dalej szkołą.

§ 2. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II z siedzibą w Pawłowicach
przy ul. J. Pukowca 5.

§ 3. Szkole, o której mowa w § 1 nadaje się statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Pawłowice

z dnia 23 marca 2015 r.

STATUT
ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

W PAWŁOWICACH
NAZWA SZKOŁY

§ 1. 1. Szkoła nosi nazwę:

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Zasadnicza Szkoła Zawodowa
43-251 Pawłowice ul. J. Pukowca 5

2. Siedzibą szkoły jest budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących położony w Pawłowicach przy ulicy Józefa 
Pukowca 5

§ 2. Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu zgodnie z pieczęcią urzędową:

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Zasadnicza Szkoła Zawodowa
43-251 Pawłowice ul. J. Pukowca 5

§ 3. 1. Organem prowadzącym jest Gmina Pawłowice.

2. Prowadzenie nadzoru pedagogicznego należy do obowiązków Kuratora Oświaty.

3. Czas trwania nauki w szkole wynosi 3 lata.

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 4. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z prawa oraz uwzględnione w programie wychowawczym 
szkoły, a w szczególności:

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectw ukończenia szkoły,

2) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,

3) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w prawie, stosownie 
do warunków szkoły i wieku uczniów,

4) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

§ 5. Zadaniem szkoły jest:

1) organizowanie nauki religii i etyki na zasadach określonych odrębnymi przepisami,

2) zapewnienie pomocy psychologiczno pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom – wychowawcom 
poprzez zatrudnienie pedagoga szkolnego,

3) umożliwienie rozwijania zainteresowań uczniów (sportowych, naukowych), realizowanie indywidualnego 
nauczania.

§ 6. 1. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze poprzez:

1) zapewnienie opieki uczniom przebywającym w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych
i pozalekcyjnych – za bezpieczeństwo odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia,

2) omówienie z uczniami regulaminów korzystania z pracowni przedmiotowych oraz sali gimnastycznej,

3) nie zlecanie uczniom zadań niezgodnych z ich obowiązkami,

4) zapewnienie przez nauczycieli dyżurów porządkowych w szkole w celu zapobieżenia sytuacjom zagrażającym 
bezpieczeństwu uczniów.
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2. Dla uczniów rozpoczynających naukę w szkole, pierwszy miesiąc traktowany jest jako okres adaptacyjny, 
mający na celu zapoznanie ze szkołą, wdrożenie w nowy system uczenia się i nauczania.

3. Dla uczniów z zaburzeniami w rozwoju fizycznym, na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 
organizowane jest nauczanie indywidualne w szkole lub w domu.

4. Dla uczniów znajdujących się w trudnych warunkach rodzinnych i materialnych szkoła organizuje pomoc 
materialną w ramach swych możliwości: zapomogi pieniężne, rzeczowe, darmowe obiady w stołówce szkolnej itp.

§ 7. 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli,
uczących w tym oddziale zwanym dalej „wychowawcą”.

2. Funkcję wychowawcy powierza się w zasadzie na cały okres cyklu kształcenia.

3. Rodzice bądź uczniowie mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o zmianę wychowawcy 
klasy. W ciągu miesiąca od daty wpłynięcia wniosku jego zasadność powinna być rozpatrzona na wspólnym 
zebraniu rady klasowej rodziców, rady klasowej uczniów, wychowawcy oraz przedstawiciela dyrekcji szkoły.
Po rozpatrzeniu zasadności wniosku dyrektor podejmuje decyzję co do zmiany wychowawcy.

ORGANY SZKOŁY

§ 8. Organami szkoły są:

1) dyrektor szkoły,

2) rada pedagogiczna,

3) rada szkoły,

4) rada rodziców,

5) samorząd uczniowski.

§ 9. 

DYREKTOR SZKOŁY

1. Szkołą kieruje dyrektor powołany przez organ prowadzący, zgodnie z postanowieniami ustawy o systemie 
oświaty.

2. Dyrektor w szczególności:

1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

2) sprawuje nadzór pedagogiczny,

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów,

4) realizuje uchwały rady szkoły, rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji,

5) dyrektor szkoły może w drodze decyzji skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w niniejszym 
statucie na podstawie uchwały rady pedagogicznej po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego,

6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe 
wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,

7) wykonuje zadania wynikające z przepisów szczegółowych,

8) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk 
pedagogicznych,

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników
nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

2) przyznania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród
i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

4. Dyrektor szkoły wykonując swoje zadania, współpracuje z radą szkoły, radą pedagogiczną, radą rodziców
i samorządem uczniowskim.
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§ 10. 

RADA PEDAGOGICZNA

1. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej 
statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach rady 
pedagogicznej mogą brać także udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego
za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

4. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane:

1) przed rozpoczęciem roku szkolnego,

2) pod koniec każdego semestru w związku z zatwierdzeniem wyników i promowania uczniów,

3) po zakończeniu roku szkolnego,

4) w miarę bieżących potrzeb.

5. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego
lub co najmniej 1/3 członków.

6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz zawiadamia wszystkich
jej członków o terminie i porządku obrad.

7. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej co najmniej dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski 
wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności szkoły.

8. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły,

2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

4) ustalanie organizacji i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślania z listy uczniów,

6) opracowanie i uchwalenie Szkolnego Systemu Oceniania,

7) opracowanie i uchwalenie Programu Wychowawczego Szkoły po zasięgnięciu opinii rady rodziców
i samorządu uczniowskiego,

8) wykonywanie zadań przewidzianych w ustawie dla rady szkoły - w przypadku jej niepowołania.

9. Rada pedagogiczna opiniuje:

1) organizację pracy szkoły,

2) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień,

3) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

4) projekt planu finansowego szkoły,

5) szkolny zestaw programów nauczania.

10. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwały rady pedagogicznej niezgodnej z przepisami prawa.
O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący, który podejmuje 
ostateczną decyzję w sprawie zakwestionowanej uchwały.

11. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie 
szkoły.

12. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji 
dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.

13. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 
członków.
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14. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu, 
które mogłoby naruszać dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

15. Posiedzenia rady pedagogicznej są protokołowane.

§ 11. 

RADA SZKOŁY

1. W szkole może być powołana rada szkoły.

2. Rada szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły a także:

1) uchwala statut szkoły,

2) przedstawia wnioski w/s rocznego planu finansowego środków specjalnych i opiniuje plan finansowy szkoły,

3) może występować do organu nadzorującego z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły,
jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole, wnioski te mają dla organu charakter wiążący,

4) opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne
dla szkoły,

5) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do dyrektora, rady 
pedagogicznej, organu prowadzącego,

6) opiniuje szkolny zestaw programów.

3. W skład rady szkoły wchodzi trzech przedstawicieli nauczycieli, rodziców oraz uczniów. Nauczyciele wybrani 
są przez ogół nauczycieli, rodzice – przez ogół rodziców, uczniowie – przez ogół uczniów.

4. Zebraniami rady kieruje przewodniczący wybrany przez radę.

5. Zebrania rady są protokołowane.

6. W zebraniach rady może brać udział z głosem doradczym dyrektor szkoły lub inne osoby zaproszone przez 
przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady.

7. Kadencja rady trwa trzy lata. Co roku może ulec wymianie 1/3 składu rady.

8. Szkoła współdziała z rodzicami uczniów w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 12. 

RADA RODZICÓW

1. W celu zapewnienia zorganizowanego współdziałania nauczycieli z rodzicami w szkole działa rada rodziców 
stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2. Rada rodziców może występować do rady szkoły, rady pedagogicznej i do dyrektora szkoły z wnioskami
i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z niniejszym statutem.

4. Rada rodziców przedstawia opinię o nauczycielu ubiegającym się o kolejny stopień awansu zawodowego.

5. Rada rodziców może wystąpić do dyrektora szkoły o dokonanie oceny pracy nauczyciela.

6. Rada rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną uchwala program wychowawczy szkoły.

§ 13. 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

1. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski
i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, 
takich jak:

a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
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c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem 
szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

d) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi 
potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,

f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów
w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

§ 14. 1. W miarę potrzeb będzie utworzone stanowisko wicedyrektora po zasięgnięciu opinii organu 
prowadzącego oraz rady pedagogicznej i rady szkoły.

2. Nauczyciel, któremu powierzy się funkcję wicedyrektora otrzyma na piśmie zakres swoich obowiązków.

§ 15. 1. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

2. Obowiązkiem nauczyciela – wychowawcy jest organizowanie zebrań ogólnych rodziców, a w miarę potrzeb 
spotkań indywidualnych, których celem jest:

1) zaznajomienie rodziców z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno – wychowawczymi w danej klasie i szkole,

2) zaznajomienie z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
oraz przeprowadzania egzaminów w tym egzaminu dojrzałości,

3) przekazanie rodzicom rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn 
trudności w nauce,

4) przekazanie informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci,

5) informowanie ucznia ustnie, a rodziców na zebraniach o przewidywanym dla ucznia okresowym /rocznym/ 
stopniu niedostatecznym,

3. W każdym półroczu organizuje się minimum dwa takie zebrania.

§ 16. Szczegółowe zasady i kryteria oceniania zawarte są w Szkolnym Systemie Oceniania, który zostanie 
opracowany przez radę pedagogiczną.

ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 17. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii 
zimowych i letnich określają przepisy w/s organizacji roku szkolnego.

§ 18. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 
organizacyjny szkoły, opracowany przez dyrektora w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, na podstawie 
planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę 
do dnia 30 maja danego roku.

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą 
stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin 
przedmiotów nadobowiązkowych i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez 
organ prowadzący szkołę.

§ 19. 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym 
kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem 
nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów 
dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

2. Oddział liczy w zasadzie od 25 – 35 uczniów, chyba że odrębne przepisy będą stanowiły inaczej. Dopuszcza 
się tworzenie oddziałów mniejszej liczebności w klasach programowo starszych.
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§ 20. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych 
określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza 
organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 21. 1. Podstawową formą pracy szkoły są:

1) obowiązkowe zajęcia klasowolekcyjne,

2) nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne.

2. Godzina lekcyjna obowiązkowa i pozalekcyjna trwa 45 minut.

§ 22. 1. Zajęcia lekcyjne niektórych przedmiotów mogą odbywać się z podziałem oddziału na grupy.

2. Podziału na grupy dokonuje się z uwzględnieniem wysokości środków finansowych posiadanych przez 
szkołę oraz zasad wynikających z przepisów w/s ramowych planów nauczania.

§ 23. 1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być 
prowadzone systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyszkolnych,
a także podczas wycieczek i wyjazdów.

2. Czas trwania tych zajęć ustala się zgodnie z § 21 ust. 2.

3. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 są organizowane w ramach posiadanych przez szkołę środków 
finansowych.

§ 24. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych 
kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy 
dyrektorem szkoły lub – za jego zgodą poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli
lub szkołą wyższą.

§ 25. Młodzież szkoły korzysta z posiłków przygotowywanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Pawłowicach.

BIBLIOTEKA SZKOLNA

§ 26. 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służąca realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań 
dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy 
pedagogicznej wśród rodziców oraz miarę możliwości wiedzy o regionie.

2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice na zasadach 
określonych oddzielnym regulaminem biblioteki.

3. Osoby nie wymienione w ust. 2 mogą korzystać z księgozbioru na zasadach ustalonych przez dyrektora
i bibliotekarza szkoły.

4. Jednorazowo wypożycza się do 4 książek. Lektury na okres 2 tygodni, a pozostałe na okres 1 miesiąca. 
Każde wypożyczenie można prolongować.

5. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych pozycji ze zbioru biblioteki (książek, 
encyklopedii multimedialnych, programów komputerowych, czasopism i innych) i ich terminowego zwrotu.

6. Z księgozbioru czytelni w zasadzie korzysta się na miejscu.

7. W przypadku zgubienia lub zniszczenia książki czytelnik zobowiązany jest do odkupienia takiej samej
lub innej o podobnej wartości merytorycznej i materialnej.

8. Na dwa tygodnie przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym, wypożyczone książki, 
multimedia i inne pozycje należy zwrócić do biblioteki.

9. Zadania nauczyciela bibliotekarza:

1) praca pedagogiczna

a) udostępnianie zbiorów,

b) udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych,
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c) poznanie uczniów, ich potrzeb czytelniczych i zainteresowań,

d) prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej,

e) współdziałanie z nauczycielami w zakresie wykorzystania zbiorów bibliotecznych i rozwijanie kultury 
czytelniczej uczniów,

f) informowanie nauczycieli o poziomie i zakresie czytelnictwa uczniów oraz przygotowanie analiz czytelnictwa 
na posiedzenia plenarne rady pedagogicznej,

g) stosowanie różnych form inspiracji czytelnictwa,

h) współpraca z bibliotekami pozaszkolnymi.

2) prace organizacyjno – techniczne:

a) organizacja i administracja biblioteki,

b) gromadzenie zbiorów,

c) prowadzenie komputerowej bazy danych,

d) opracowanie zbiorów biblioteki ( katalog alfabetyczny, rzeczowy, kartoteki)

e) kontrola i przekazywanie zbiorów,

f) planowanie, sprawozdawczość, statystyka biblioteczna.

10. Biblioteka pracuje w godzinach umożliwiających korzystanie z jej zasobów przez wszystkich uczniów 
szkoły.

§ 27. Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z:

1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,

2) biblioteki z czytelnią,

3) stołówki,

4) gabinetu pielęgniarki szkolnej,

5) pomieszczeń administracyjno – gospodarczych,

6) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych,

7) sali gimnastycznej, siłowni .

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 28. 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników ekonomicznych, administracji i pracowników obsługi.

2. Zasady zatrudniania w/w regulują odrębne przepisy.

§ 29. 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą jest odpowiedzialny za jakość
i wyniki tej pracy a także za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Do obowiązków nauczyciela szkoły należy w szczególności:

1) systematyczne i rzetelne przygotowywanie się do prowadzenia każdego typu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych 
oraz realizowania zgodnie z tygodniowym rozkładem i zasadami współczesnej dydaktyki,

2) wyrabianie u uczniów dociekliwości poznawczej,

3) wyrabianie umiejętności obiektywnego wartościowania i oceniania poznawczych faktów , wydarzeń i procesów,

4) akcentowanie wynikających z realizowanej tematyki wartości moralnych, społecznych i estetycznych, 
umożliwiających świadomy wybór celów i dróg życiowych,

5) zapewnienie warunków optymalnego rozwoju poprzez treści nauczanego przedmiotu oraz osobisty przykład
i właściwe oddziaływanie wychowawcze,

6) zaspakajanie potrzeb psychicznych uczniów przez stworzenie warunków dla świadomego i aktywnego udziału
w procesie lekcyjnym, dla spokojnej i dobrze zorganizowanej pracy, życzliwego współdziałania, pomocy oraz 
sprawiedliwej oceny osiąganych wyników,
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7) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,

8) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i poszerzanie poziomu wiedzy merytorycznej,

9) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów.

§ 30. 1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespół 
przedmiotowy.

2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący zespołu.

3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, 
korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych a także uzgadnianie decyzji w/s wyboru programów 
nauczania,

2) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego
dla początkujących nauczycieli,

3) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, warsztatów szkolnych, a także
w uzupełnianiu ich wyposażenia,

4) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów 
nauczania.

§ 31. 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami a w szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia
w rodzinie i w społeczeństwie,

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami,
a innymi członkami społeczności szkolnej.

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1:

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

a) różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), uzgadniając z nimi i korygując ich działania 
wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy 
to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi niepowodzeniami),

4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,

b) współdziałania z  rodzicami, tzn.  okazywania im  pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i 
otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,

c) włączanie ich w sprawy życia klasy i szkoły,

5) współpracuje z psychologiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc
w rozpatrywaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów, 
organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy w/s zasad udzielania uczniom 
pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

3. W celu realizacji swoich zadań wychowawca utrzymuje kontakty z rodzicami w formie zebrań ogólnych
(nie mniej niż dwa w półroczu) spotkań indywidualnych w zależności od potrzeb. Inni nauczyciele kontaktują
się z rodzicami w ustalonych przez nauczycieli i podanych do wiadomości uczniów i rodziców, godzinach – bądź
w porach ustalonych z rodzicami indywidualne.

4. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony 
właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

UCZNIOWIE SZKOŁY
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§ 32. Kryteria rekrutacji do szkoły:

1) Dyrektor szkoły przyjmuje uczniów do klasy pierwszej na podstawie ustaleń szkolnej komisji rekrutacyjno – 
kwalifikacyjnej, prowadzony jest nabór elektroniczny.

2) W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjno – 
kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji. Dyrektor szkoły może 
odstąpić od powołania komisji, jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły jest mniejsza
lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.

§ 33. 1. Uczeń ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi 
formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,

3) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,

4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,

5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych
i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych,

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce, zgodnych
ze szkolnym systemem oceniania,

8) pomocy w przypadku trudności w nauce,

9) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego,

10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć 
pozalekcyjnych,

11) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających
w szkole.

2. Uczeń ma obowiązek:

1) przestrzegania obowiązujących w szkole przepisów,

2) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły,

3) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

4) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,

5) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

§ 34. Uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji otrzymał średnią ocen z wszystkich obowiązujących 
zajęć edukacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania otrzymuje świadectwo 
promocyjne lub świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem. Do średniej ocen nie wlicza się oceny z religii.

§ 35. 1. Za wzorową postawę, aktywny udział w życiu szkoły i środowiska uczeń może być nagrodzony:

1) pochwałą na forum klasy,

2) pochwałą na forum szkoły,

3) dyplomem uznania,

4) nagrodą rzeczową,

2. Za lekceważenie nauki i innych obowiązków uczeń może otrzymać następujące kary:

1) upomnienie wychowawcy klasy,

2) upomnienie dyrektora szkoły ,

3) naganę wychowawcy,

4) naganę dyrektora,
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3. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie
lub zastosowaniu wobec niego kary.

4. Uczeń ma prawo odwołania się do wychowawcy lub samorządu szkolnego w przypadku naruszania 
regulaminu w pkt 2 (1-4), który kieruje wniosek do dyrektora szkoły o rozpatrzenie zasadności kary w terminie
do 14 dni.

5. Rada szkoły może ustanowić odznaki dla wyróżniających się uczniów. Regulamin przyznawania w/w odznak 
ustala rada szkoły.

6. Dyrektor szkoły może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w ust.9. 
Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

7. Przepis ust.6 nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym. W uzasadnionych przypadkach uczeń ten, 
na wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez Kuratora Oświaty do innej szkoły.

8. Uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołania się w przypadku skreślenia z listy uczniów od decyzji 
dyrektora do organu nadzorującego szkołę w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

9. Uczeń może być relegowany ze szkoły w przypadku:

a) nie podjęcia w terminie 14 dni nauki w szkole bez usprawiedliwienia,

b) nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach szkolnych w wymiarze wyższym niż ilość planowanych godzin 
lekcyjnych w ciągu trzech tygodni nauki w danym roku szkolnym,

c) zakłócania toku lekcji,

d) rozmyślnego stwarzania sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu uczniów bądź pracowników szkoły,

e) dokonania kradzieży w szkole,

f) fałszowania lub niszczenia dokumentacji szkolnej,

g) umyślnego niszczenia majątku szkoły, mienia prywatnego w szkole,

h) poważnych wybryków chuligańskich (pobicie, pijaństwo, wymuszanie pieniędzy, dystrybucja narkotyków,
oraz tego typu istotnych wykroczeń),

i) innych rażących zachowań niezgodnych z obowiązującymi w szkole przepisami.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 37. Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

§ 38. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 39. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 40. Zmian w statucie dokonuje organ do tego uprawniony.

§ 41. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
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Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Gminy Pawłowice

w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Założenie nowej szkoły ponadgimnazjalnej w Pawłowicach jaką jest zasadnicza szkoła zawodowa wynikaze
wstępnie rozeznanego zapotrzebowania na tego rodzaju szkołę. Będzie ona wchodziła w skład ZSO
w Pawłowicach. Szkoła, w której nauka trwa 3 lata, ma za zadanie przygotować młodzież do pracy
w potwierdzonych egzaminami zawodach. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty Rada Gminy tworzy szkołę na
podstawie aktu założycielskiego oraz nadaje jej pierwszy statut.
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Projekt

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

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

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

w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego powierzenia zadania w zakresie założenia i prowadzenia 
szkół mistrzostwa sportowego

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami), oraz art. 5 ust. 5b ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) po 
pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej oraz Komisję Gospodarki i Mienia 
Komunalnego

Rada Gminy Pawłowice
uchwala

§ 1. Zawiera się porozumienie w sprawie założenia i prowadzenia przez gminę Pawłowice szkół mistrzostwa 
sportowego, których 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 szkół mistrzostwa sportowego, których 
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
(tekst jednolity Dz. U.z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zmianami) i art. 8 ust. 2a 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze 
zmianami) strony porozumienia zgodnie ustalają co następuje:

§ 1. Strony niniejszego porozumienia uzgadniają, że z dniem 1 września 2015 r. gmina Pawłowice założy
i będzie prowadzić szkoły mistrzostwa sportowego w Pawłowicach.

§ 2. Koszty związane z prowadzeniem szkół mistrzostwa sportowego w Pawłowicach będzie pokrywać gmina 
Pawłowice ze środków finansowych otrzymywanych w ramach subwencji oświatowej oraz dochodów własnych.

§ 3. Organem prowadzącym dla szkół mistrzostwa sportowego będzie gmina Pawłowice.

§ 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 i 5b ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty, zakładanie i prowadzenie szkół
mistrzostwa sportowego, 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.

Utworzenie szkoły mistrzostwa sportowego na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum spełni oczekiwania
społeczności lokalnej. Szkoła prowadzić będzie szkolenie sportowe we współpracy z klubami sportowymi GKS
Pniówek i UKS Aquatica, których władze wystąpiły z propozycją utworzenia tego typu szkół.
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Projekt

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

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

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

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy gminą Pawłowice a miastem Tychy dotyczącego zasad 
prowadzenia punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 8, art.18 ust.2 pkt.12, art 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami), art. 47 ustawy z dnia 13 listopada 
listopada 2003 roku o dochodach jednostek jednostek samorządu tertorialnego (tekst jednolity Dz. U.
z 2014 r. poz. 1115 ze zmianami), art.12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity 
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych 
przedszkolach i szkołach ( Dz.U. 1992 nr 36 poz.15 ze zmianami) po pozytywnym zaopiniowaniu przez 
Komisję Działalności Społecznej

Rada Gminy Pawłowice
uchwala

§ 1. Wyraźić zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Pawłowice a miastem Tychy dotyczącego 
zasad prowadzenia punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Id: E446B647-F8F8-4E3C-BA5D-EECA803AB47C. Projekt Strona 1



Uzasadnienie

Na podstawie § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r.
w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. 1992
nr 36 poz.15 ze zmianami), jeżeli w grupie międzyszkolnej lub pozaszkolnym (pozaprzedszkolnym) punkcie
katechetycznym uczestniczą uczniowie szkół (wychowankowie przedszkoli) prowadzonych przez różne organy,
organy te ustalają w drodze porozumienia, zasady prowadzenia grup lub punktów katechetycznych

W wykazie uczniów pobierających naukę religii Kościoła Zielonoświątkowego w Pozaszkolnym Punkcie
Katechetycznym Zbór w Tychach znajdują się uczniowie, dla których organem prowadzącym jest gmina
Pawłowice. W związku z czym zachodzi konieczność przystąpienia do porozumień w sprawie powierzenia
Miastu Tychy zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego
w Rzeczypospolitej Polskiej .
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Projekt

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

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

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

w sprawie uchylenia uchwały nr XXVII/326/2013 Rady Gminy Pawłowice z dnia 23 kwietnia 2013 r. w
sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych.

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 2013r., poz. 594 z późn. zm.1) oraz art. 6a ust. 1 w związku z 
art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 
jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z pózn. zm.2), po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i 
Mienia Komunalnego

Rada Gminy Pawłowice
uchwala

§ 1. Uchyla się uchwałę nr XXVII/326/2013 Rady Gminy Pawłowice z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie 
przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 3. 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 jednolitego niniejszej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2015 r. poz. 87, Dz.U. z 2015 r. poz. 122
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Uzasadnienie

Uchwała nr XXVII/326/2013 Rady Gminy Pawłowice z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie przejęcia od
właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych
zakłada przejęcie od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych ze zbiorników
bezodpływowych z dniem 01 lipca 2015r. Komisje połączone Rady Gminy Pawłowice wnosiły, aby przejęcie
nastąpiło po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej tam gdzie jest to technicznie i ekonomicznie możliwe. Przez
ostatnie lata wykonano projekty budowy kanalizacji sanitarnej, które obecnie jeszcze nie są zrealizowane w
terenie, w związku z tym wniosek Rady Gminy Pawłowice nie został spełniony.

Biorąc pod uwagę powyższe zachodzi konieczność podjęcia decyzji o uchyleniu wymienionej uchwały.
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