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Wstęp
Szanowni Zebrani!
Kończy się kolejna, czwarta kadencja samorządowa. Była to kadencja, w której
realizowanie zadań publicznych powierzono Radzie Gminy i Wójtowi, wybieranemu po raz
pierwszy w wyborach bezpośrednich. Jako wykonawca uchwał Rady Gminy i zadań określonych
przepisami prawa, jestem zobowiązany do rozliczenia się z działań realizowanych w ciągu
ostatnich czterech lat. Podczas trwania kadencji 2002 – 2006 działaliśmy w oparciu o Program
Funkcjonowania Gminy do 2007 przyjęty uchwałą nr VII/86/2003 Rady Gminy z dnia 29 maja
2003r. Program ten udało nam się wykonać . Realizowane zadania były nie tylko oceniane
przez Radę Gminy, ale również były bacznie obserwowane przez lokalną społeczność. Dzięki
przemyślanym i zaplanowanym działaniom Gmina Pawłowice przez ostatnie cztery lata mogła
swobodnie się rozwijać, zarówno w dziedzinie gospodarczej jak i społecznej.
Aby nie zaprzepaścić już zrealizowanych celów i wpisać je w logiczny ciąg planów
na przyszłość, w 2006 r. opracowaliśmy, we współpracy z wieloma podmiotami lokalnymi,
Strategię Rozwoju Gminy Pawłowice do 2014 roku. Strategia porządkuje wiedzę o gminie
i wyznacza długofalowe kierunki jej rozwoju.

Budżet Gminy
Odzwierciedleniem rozwoju Gminy jest kształtowanie się dochodów w budżecie gminy,
które w kolejnych latach wyniosły:
ROK
2002
2003
2004
2005
2006

Dochód w budżecie gminy
[ tyś. zł]
40.257
38.491
47.694
46.322
42.895

Przyczynami różnic dochodów w poszczególnych latach były:
wpływy do budżetu gminy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
oraz kontrola składanych deklaracji podatkowych .

/CIT/

Dochody ogółem na 1 mieszkańca w naszej gminie kształtują się następująco:
ROK
Wielkość dochodu
na 1 mieszkańca
[ zł ]
2002
2.284
2003
2.176
2004
2.706
2005
2.626
W dochodach budżetu gminy dominującą wartość stanowiły dochody własne z tytułu podatków
i opłat lokalnych. Dochody własne na jednego mieszkańca w roku 2005 w Gminie
wyniosły: 1.779 zł.
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Zadłużenie gminy na koniec roku 2005 wynosiło 4.423 tyś. zł (są to pożyczki
długoterminowe zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na warunkach preferencyjnych z możliwością umorzenia do 50% po zakończeniu
inwestycji i uzyskaniu efektu ekologicznego).

Plany zagospodarowania przestrzennego
Jednym z podstawowych warunków rozwoju Gminy są aktualne miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego.
W okresie ostatniej kadencji zostało uchwalonych 16 planów zagospodarowania przestrzennego,
w tym: w 2003r. - 4 plany, w 2004r.- 3 plany, w 2005r. – 8 planów, w 2006r. - 1 plan. Jesteśmy
jedną z nielicznych Gmin w Polsce ,która może poszczycić się tym , że 100 % obszaru Gminy
objęte jest obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Budownictwo
Rozwija się budownictwo. Od listopada 2002r zgłoszono do użytkowania ogółem 288
obiektów budowlanych, w tym domów mieszkalnych – 175.
Dla porównania :
Sołectwo Pniówek ma 155 budynków mieszkalnych
Sołectwo Jarząbkowie ma 133 budynki mieszkalne
Od 01.01.2004 kompetencje w zakresie prawa budowlanego przeszły z mocy prawa
do Starostwa Powiatowego w Pszczynie.
Budynki zgłoszone
do użytkowania
Budynki
Inne budynki
mieszkalne

ROK

Wydane pozwolenia
na budowę
Budynki
Inne budynki
mieszkalne

od 01.11.2002 do 31.12.2002

8

5

3

8

2003

77

63

43

24

2004

30

13

59

-

2005

42

17

31

33

do 30.09.2006

18

15

43

12

Ogółem

175

113

179

77

Gospodarowanie nieruchomościami
Gmina Pawłowice na koniec kadencji jest właścicielem 270,5 ha gruntów.
W omawianym okresie Gmina nabyła 19,5 ha gruntów, a zbyła 10,6 ha.
Oddano w użytkowanie wieczyste 0,32 ha.
W celach porządkowych nadano nowe nazwy ulicom: sześciu w Pawłowicach, dwunastu
w Pielgrzymowicach , dwom w Golasowicach, jednej w Krzyżowicach.
Nadano numery 240 nieruchomościom.
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Rolnictwo
W związku z nowymi obowiązkami nakładanymi na rolników, jak np. ewidencja zwierząt
lub też nowe możliwości dofinansowania do produkcji rolniczej, w Urzędzie Gminy są
organizowane raz w tygodniu dyżury pracowników Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa oraz Ośrodka Doradztwa Rolniczego z Pszczyny.
Przeprowadzono szereg szkoleń związanych z dopłatami bezpośrednimi do upraw, zalesieniem,
pozyskiwaniem środków na inwestycje w gospodarstwach.
W celu umożliwienia rolnikom kontakt z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi
w uprawach oraz hodowli zwierząt, organizowane są coroczne wyjazdy na targi i wystawy
rolnicze.
W 2005 r. na wniosek Urzędu Gminy przeprowadzono badania na kwasowość gleb,
dzięki którym rolnicy mogli skorzystać w 2005 r. z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 90 %, a w 2006 r. 50 % kosztów
zakupu i transportu wapna.
Corocznie organizowane są dożynki gminne, które kultywują tradycje rolnicze na naszym
terenie. Przeprowadzane są konkursy na „Najbardziej estetycznie zagospodarowaną zagrodę
wiejską Gminy Pawłowice” oraz „Najpiękniejszy ogródek przydomowy Gminy Pawłowice”.
W konkursie przyznawane są nagrody pieniężne na zakup materiału szkółkarskiego (drzewa,
krzewy).
Ochrona środowiska
1. W ramach programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy polegającej na wymianie
systemów grzewczych na ekologiczne, dofinansowano z Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska wymianę kotłów w 212 budynkach . Ogółem od początku funkcjonowania
programu tj. od 1998 r., wymieniono 586 kotłów, co stanowi ok. 25 % ogólnej liczby
domów jednorodzinnych.
Ponadto w ramach zadań inwestycyjnych wymieniono kotły węglowe na wymiennikownie
ciepła w budynkach: Straży Pożarnej w Pawłowicach, Domu Kultury w Pawłowicach,
Publicznego Przedszkola Nr 1 w Pawłowicach oraz Urzędzie Gminy.
2. Odpady
Od 2002 roku na terenie gminy funkcjonuje czteroosobowy „patrol ekologiczny”
(rowerowy), który zajmuje się sprzątaniem terenu dróg, działek gminnych oraz
likwidowaniem dzikich wysypisk. Prace te przyczyniły się do pozbycia się starych dzikich
wysypisk, a nowe na bieżąco są sprzątane.
Wywozem odpadów komunalnych objętych jest 100% posesji.
Dla mieszkańców Gminy prowadzona jest bezpłatna segregacja odpadów komunalnych.
Firma odbiera bezpośrednio z posesji worki ze szkłem, plastikiem i papierem, natomiast
w Pawłowicach Osiedlu i w trzech miejscach w Pawłowicach poza Osiedlem, ustawionych
jest 75 pojemników segregacyjnych (w sumie w 22 punktach) na papier, szkło i plastik,
które opróżniane są na bieżąco.
Zbiórka odpadów segregacyjnych pod względem wagi rośnie z roku na rok.
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Ilość zebranych surowców wtórnych [t]
Rok
Szkło

Plastik

Papier

Puszki
– stal.

Razem

Koszty
Pieniądze
poniesione na
uzyskane za
zbiórkę
zbiórkę
odpadów
odpadów
segregacyjnych segregacyjnych
55 206,00 zł
38 941,20 zł
11 793,11 zł
38 941,20 zł
14 484,99 zł
11 556,00 zł
18 688,25 zł
5 778,00 zł
5 075,13 zł

134,460
51,560
- 186,020
2002
211,070
64,610
1,440
- 277,120
2003
177,070
67,580
6,240
- 250,890
2004
203,515
55,137 42,930
0,345 301,927
2005
111,670
31,720 29,300
3,830 176,520
2006
I półrocze
Od 2003 r. na podstawie ustawy o odpadach za zbiórkę odpadów segregacyjnych Gmina
otrzymuje opłatę produktową, którą musi przeznaczyć na organizację zbiórki segregacyjnej lub
edukację o tematyce segregacji. Oprócz powyższych działań dwa razy w roku
w miesiącach kwiecień i wrzesień, organizuje się zbiórkę odpadów wielkogabarytowych
( w Pawłowicach Osiedlu jeden raz na kwartał ). Zbiórka odpadów wielkogabarytowych dla
naszych mieszkańców jest bezpłatna. Rocznie zbieranych jest ok. 80 ton odpadów
wielkogabarytowych.
3. Utylizacja azbestu
W 2004 wprowadzono uchwałę Rady Gminy Pawłowice w sprawie demontażu,
transportu i utylizacji azbestu. Na podstawie uchwalonej uchwały mieszkańcy mogą
skorzystać z dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w wysokości 75% kosztów, ale nie więcej niż 1.200,00 złotych. Dotychczas
skorzystało z możliwości dofinansowania 9 osób.
4. Wychwytywanie bezpańskich psów i usuwanie padliny
Gmina organizuje i finansuje wychwytywanie bezpańskich psów oraz utylizację
padłych zwierząt. Wymienione działania obecnie są bezpłatne dla naszych mieszkańców.
Wyszczególnienie
Ilość
przeprowadzonych
interwencji
Ilość uśpionych zwierząt
w lecznicy i schronisku
Ilość zwierząt przyjętych
do schroniska
Ilość zwierząt przekazanych
nowym opiekunom
w ramach adopcji

2002

2003

2004

Do
30.06.2006

2005

93

52

88

58

28

1

-

1

1

-

48

28

25

23

17

22

12

5

10

5

5. Wyjazdy na „zieloną szkołę”
Dla uczniów klas III szkół podstawowych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej realizowane jest dofinansowanie do wyjazdu na „zieloną szkołę”.
Do 2004 roku dofinansowanie wynosiło 100 zł na jednego ucznia, a od 2005 roku
podwyższono dofinansowanie do 150zł. Corocznie na „zieloną szkołę” wyjeżdża ok. 200
uczniów klas III szkół podstawowych z terenu gminy Pawłowice.
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Melioracje wodne
1. Spółki Wodne
Corocznie w budżecie zabezpiecza się kwotę przeznaczoną na konserwację melioracji
wodnych na terenie gminy. Na zlecenie Gminy Spółki Wodne realizują konserwację
rowów melioracyjnych zgodnie z potrzebami i interwencjami naszych mieszkańców.
Dodatkowo Spółki Wodne realizują konserwację z własnych środków. Konserwacje
wykonuje się pod względem zabezpieczenia terenów przed lokalnymi podtopieniami.
Dla zapewnienia lepszej ochrony przeciwpowodziowej od 2005 roku wprowadzono
dwukrotne koszenia rowów melioracyjnych w ciągu roku. Wydatki poniesione
na melioracje wodne przedstawia tabela:
ROK
2002
2003
2004
2005
2006

Kwoty przeznaczone
na melioracje wodne
18.230,00
14.250,00
42.974,00
70.109,00
31.739,00

2. Inwestycje wodne
W latach 2004-2005 Gmina Pawłowice współuczestniczyła w realizacji II etapu
regulacji cieku Pielgrzymówka w Pielgrzymowicach obejmującego odcinek 2 km,
od ul. Jasnej w Pielgrzymowicach do granicy z Zebrzydowicami. W wyniku prac
regulacyjnych wybudowano nowy most drogowy na ul. Groblowej oraz dwie kładki dla
pieszych.
Udział Gminy w realizacji mostu i kładek wyniósł 406.000,00 zł, co stanowi 50 %
całkowitego kosztu zadania. Aktualnie trwają prace projektowe III etapu regulacji cieku
Pielgrzymówka.

Gminna Biblioteka Publiczna
W okresie sprawozdawczym zrealizowano większość zaplanowanych przedsięwzięć
zarówno dotyczących sprawnego funkcjonowania biblioteki, zakupu książek, jak i poprawy
estetyki lokalowej.
1. Zakupiono 3 programy biblioteczne umożliwiające opracowanie komputerowe zbiorów
bibliotecznych.
2. Utworzono dla czytelników 5 stanowisk komputerowych w pełni wyposażonych,
z dostępem do Internetu.
3. Utworzono stronę internetową, na której, oprócz informacji o Gminnej Bibliotece
Publicznej i filiach (aktualności, nowości książkowe, regulamin, cennik) można
przeszukiwać księgozbiory.
4. Organizowano wiele imprez i wystaw, jednak największym powodzeniem cieszyły się
spotkania autorskie ze znanymi pisarzami: Wandą Chotomską, Markiem Szołtysikiem,
Martą Fox.
W latach 2003 i 2005 Gminna Biblioteka Publiczna znalazła się na I miejscu wśród bibliotek
powiatu pszczyńskiego za aktywność (tj.liczba zakupionych książek, ilość czytelników
i udostępnień).
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Reasumując, w ciągu ostatnich 4 lat biblioteka wypełniła zamierzone zadania statutowe i jest
w środowisku lokalnym instytucją aktywnie krzewiącą kulturę i prężnie działającym ośrodkiem
życia społeczno-kulturalnego.
Ze względu na wzrastające zainteresowanie czytelników od 2005 r. biblioteka uzupełnia
księgozbiór o zbiory specjalne tj. dokumenty elektroniczne i audiowizualne.
ROK

Stan

Liczba

Liczba

Liczba osób,

księgozbioru

czytelników

wypożyczeń książek

które odwiedziły

zarejestrowanych

GBP i filie

2002

45.787

3.324

113.184

26.905

2006

65.027

3.514

124.109

31.003

Gminny Ośrodek Kultury
Gminny Ośrodek Kultury organizuje co roku od 115 w 2003 r. do 142 w 2005 r. różnego
typu imprez. Oprócz tego, że są kontynuowane imprezy cykliczne z lat poprzednich,
w omawianym okresie do kalendarza weszły:
- koncerty niedzielne od roku 2003, najpierw w sali widowiskowej, a od tego roku w parku,
- festyn promujący działalność GOK (corocznie we wrześniu od 2002 r.),
- Międzygminny Turniej Tańca Towarzyskiego w ramach Dni Pawłowic (od 2003 r.)
- wakacyjny Kurs Języka Angielskiego (od 2005 r.),
- powitanie Nowego Roku w plenerze przy Urzędzie Gminy w Pawłowicach (od 2005 r.).
Przy obydwu Domach Kultury działają aktualnie 24 różnego typu zespoły i kółka zainteresowań.
Według prowadzonych statystyk w latach 2002-2006 na zajęcia zespołów artystycznych
i kółek zainteresowań uczęszczało od 450 w 2003 do ponad 500 osób w 2005 r.
Gmina może poszczycić się sukcesami zespołów artystycznych, które zajęły w konkursach
pierwsze miejsca.
Są to:
2003- I miejsce Formacji Flava na Turnieju Tańca Disco, Skoczów;
2003- I miejsce chóru Animato XII Festiwalu Pieśni Chóralnej w Raciborzu;
2003- I nagroda dla zespołu teatralnego Chichot w XII Bielskich Spotkaniach Teatralnych;
2004- I miejsce Formacji Flava na festiwalu Parady Tanecznej w Czechowicach-Dziedzicach;
2004- I miejsce Formacji Flava na Mistrzostwach Polski w Tańcu Dyskotekowym
we Wrocławiu;
2005- I miejsce Formacji Flava na Festiwalu Tańca Nowoczesnego „Wena2005”;
2005- I miejsce zespołu Miniatura w Wojewódzkim Konkursie Kolęd i Pastorałek „Bóg się
rodzi” – MOK Żory;
2005- I miejsce Formacji Flava w Ogólnopolskim Festiwalu Tańca Nowoczesnego w Olkuszu;
2005- I miejsce chóru Animato w Rybnickiej Jesieni Chóralnej;
2005- I miejsce Formacji Flava w III Turnieju Tańca Disco, Skoczów;
2005- I nagroda zespołu Miniatura konkursu Pieśni Patriotycznej w Myszkowie oraz I nagroda
zespołu Talizman w kategorii zespołów wokalnych;
2006- I miejsce chóru Animato w Tyskich Wieczorach Kolędowych;
2006- I miejsce Formacji Flava w Ogólnopolskim Festiwalu „Otwarty puchar Polski
Disco Dance”.
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- Gazeta.
Od roku 2002 r. Gminny Ośrodek Kultury jest wydawcą gazety „Racje Gminne”. Nakład
gazety wzrósł z 1500 egzemplarzy w roku 2002 do 1700 w roku 2006 (poza miesiącami
wakacyjnymi, kiedy to nakład zostaje zmniejszony). Liczba punktów sprzedaży wzrosła z 25
w 2002 r. do 32 w 2006 r.
- Zakupy.
W omawianym okresie dokonano wielu zakupów usprawniających pracę w GOK oraz
poprawiających estetykę budynków. Między innymi zakupiono: stoły i krzesła na salę
widowiskową GOK, piec do wypalania ceramiki w Domu Kultury na Osiedlu , 24 kanałowy
mikser na potrzeby nagłośnienia, rozbudowano oświetlenie sceny.
- Studio nagrań.
Od roku 2005 w Domu Kultury na Osiedlu działa studio nagrań. Ze studia korzystają
zespoły i kółka zainteresowań z gminy Pawłowice. Studio prowadzi także działalność
zarobkową obsługując zespoły z pobliskich miast i gmin.
- Remonty.
W latach 2004-2005 wykonano prace remontowe w budynku GOK. Między innymi:
zmieniono kolorystykę i wystrój korytarza, wycyklinowano i pomalowano parkiet w sali
widowiskowej, wyremontowano pomieszczenia po byłej klubokawiarni i zaadaptowano je
na świetlicę, zmieniono kolorystykę i wystrój sali widowiskowej GOK, pomalowano część
dachu, wybrukowano taras i wykonano malowanie elewacji budynku GOK.

Oświata
Oświata w liczbach:
W 2002 roku na terenie Gminy Pawłowice było 7 szkół podstawowych, 3 gimnazja, Liceum
Ogólnokształcące oraz 6 przedszkoli. Od 1.09.2004 r. wygasła z powodu malejącej liczby dzieci
Szkoła Podstawowa nr 3 oraz wygasło z powodu reformy oświaty 4-letnie Liceum
Ogólnokształcące, które zostało zastąpione 3-letnim LO.
W 2006 roku na terenie Gminy Pawłowice mamy 6 szkół podstawowych, 3 gimnazja,
1 Liceum Ogólnokształcące, 1 Liceum Profilowane oraz Technikum Górnicze a także
6 przedszkoli. Liczbę uczniów i oddziałów w szkołach i przedszkolach przedstawia poniższa
tabela:
2002/2003
Szkoła
szkoły
podstawowe
gimnazja
Razem
Liceum Ogólnokształcące
4-letnie
Liceum Ogólnokształcące
3 -letnie
Technikum Górnicze
Licem Profilowane
OGÓŁEM SZKOŁY

2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007

Uczeń Oddz. Uczeń Oddz. Uczeń Oddz. Uczeń Oddz. Uczeń Oddz.
1517

63

1435

60

1379

60

1335

59

1257

58

979
2496

40
103

899
2334

39
99

845
2224

36
96

800
2135

35
94

754
2011

32
90

262

8

128

4

110

4

209

9

320

11

318

11

25
2893

1
116

56
2727

2
114

84
2628

3
110

57
2510

2
107

338
56
24
2461

12
2
1
105

Przedszkola
347
15
390
16
398
17
386
17
414
17
W 2004 r. utworzono Zespół Szkolno-Przedszkolny Golasowicach z połączenia przedszkola
w Golasowicach i Szkoły Podstawowej. Pozwoliło to na bardziej racjonalne zarządzanie tymi
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placówkami poza tym budynki, w których mieściło się przedszkole zostało przeznaczone na
mieszkania. Przedszkola i szkoła zyskały nowoczesne pomieszczenia co poprawiło
zdecydowanie warunki nauki i pracy.
Rada Gminy zmieniła nazwę Publicznego Przedszkola nr 2 w Pawłowicach
na Publiczne Przedszkole w Modrzewiowym Ogrodzie; nadała: imię ks. Tomasza Wuwera
Gimnazjum nr 1 w Pawłowicach, imię Jana Pawła II – Zespołowi Szkół Ogólnokształcących
w Pawłowicach; imię Kornela Makuszyńskiego - Szkole Podstawowej w Golasowicach.
Co roku organizowane są liczne konkursy do których należą:
a) konkurs o tytuł najlepszego absolwenta,
b) konkurs o tytuł najlepszego sportowca,
c) konkurs o tytuł najlepszego ucznia,
d) konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych.
Od 2004 roku realizowany jest program stypendialny „SZANSA” przeznaczony
dla studentów studiów dziennych uczelni państwowych finansowany z budżetu Gminy.
Stypendia otrzymało :
a) I edycja 22 studentów,
b) II edycja 14 studentów,
c) III edycja 15 studentów
Ponadto, od 2004 roku realizowany jest „Program pomocy stypendialnej dla uczniów
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach” , który finansowany jest ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa, a w czerwcu 2006r. zrealizowano
I edycję wypłaty stypendium socjalnego na podstawie ustawy o systemie oświaty.
Co roku realizowany jest rządowy program dla pierwszoklasistów „wyprawka szkolna”,
na podstawie którego uczniowie klas I szkół podstawowych, gdzie dochód na osobę w rodzinie
jest niższy niż 316 zł, otrzymali podręczniki. Dodatkowo przez dwa lata program przewidywał
zakup tornistrów i wyposażenia o wartości 100,00 zł na ucznia .
Po oddaniu do użytku basenu, uczniowie realizują tam część zajęć z wychowania
fizycznego, od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00 basen był do wyłącznej dyspozycji
szkół, natomiast od 2005 roku zrezygnowano z piątkowych zajęć; zapewniony został dostęp do
basenu w wymiarze 60 minut tygodniowo dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
zamieszkałych na terenie Gminy Pawłowice, ale uczących się w Bziu, Strumieniu i Bąkowie
oraz dla uczniów niepełnosprawnych.
Wprowadzono od 2006 roku elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych.
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do liceum lub technikum dokonywali rejestracji
z wykorzystaniem internetu. Usprawniło to zarówno przebieg rekrutacji a także zapewniło
absolwentom gimnazjów szeroki dostęp do wszelkich informacji na temat wybranej szkoły.

Sport
W czasie kończącej się kadencji wiele zrobiono dla poprawy warunków uprawiania
sportu w naszej gminie.
Ukończono i oddano do użytku halę sportową ze ścianką wspinaczkową, kompleks obiektów
otwartych (w tym boiska ze sztuczną nawierzchnią, bieżnia, skocznia do skoku w dal i rzutnia
do pchnięcia kulą).
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Hala sportowa wraz z otwartą wcześniej krytą pływalnią „Wodny Raj” stanowią jedyny tego
rodzaju obiekt w najbliższej okolicy, który przyciąga do Pawłowic nie tylko mieszkańców, ale
również osoby z odległych zakątków województwa śląskiego. Z usług krytej pływalni w latach
2002 – 2006 skorzystało około 800.000 osób.
Dzięki zajęciom wychowania fizycznego prowadzonym na basenie, na dzień dzisiejszy ponad
90 % uczniów szkół gminy Pawłowice posiadło umiejętność pływania.
Rozwojowi sportu sprzyjają również wyremontowane sale gimnastyczne i boiska
we wszystkich szkołach w gminie.
Rozpoczęła się budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią
z możliwością zmiany na lodowisko , co pozwoli na rozszerzenie oferty dla mieszkańców
o dyscypliny zimowe – łyżwiarstwo i carling.
W Zespole Szkół Ogólnokształcących powstały od 2003r. klasy sportowe, a od września 2006r.
utworzono w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pawłowicach pierwszą klasę sportową
o specjalizacji pływanie.
Dzięki istnieniu odpowiedniego zaplecza, w gminie organizowanych jest wiele imprez
sportowych – około 30 rocznie, o zasięgu lokalnym (w tym gminne ligi w piłce nożnej,
siatkowej, koszykowej, tenisie stołowym, szachach, skacie sportowym), ogólnopolskim
(Klubowy Puchar Śląska w Piłce Ręcznej Kobiet, Mistrzostwa Polski 11- latków w Pływaniu,
Sylwestrowy Turniej Piłki Siatkowej Kobiet, mecze w ramach rozgrywek II ligi ogólnopolskiej
w
halowej
piłce
nożnej),
międzynarodowym
.(m.in.
Grand
Prix
Dzieci
i Młodzików w Judo, Międzynarodowy Miting Pływacki, Międzynarodowy Nocny Maraton
Szachowy o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy, mecze towarzyskie reprezentacji Polski
z drużynami zagranicznymi).
Reprezentujący naszą gminę sportowcy osiągają coraz lepsze wyniki i promują Gminę
w kraju i za granicą. Na wyróżnienie zasługuje zdobycie w 2005r. przez zawodniczki UKS
„Gwarek” Mistrzostwa Śląska w koszykówce dziewcząt i sukcesy w zawodach na szczeblu
ogólnopolskim, medale mistrzostw polski zdobyte przez naszych pływaków i dżudoków, a także
wywalczenie w sezonie 2005 / 2006 przez drużynę GKS „ Pniówek 74” Pawłowice awansu
do IV ligi rozgrywek ogólnopolskich PZPN.
Na terenie Gminy w 2002r. działało 11 stowarzyszeń skupiających 800 członków.
Aktualnie działa 13 stowarzyszeń kultury fizycznej skupiających ponad 1000 członków (powstał
UKS „Aquatica”Pawłowice – pływanie oraz GKS „ Futsal” Pawłowice – halowa piłka nożna).
Na realizacje zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu co roku w budżecie zabezpieczane są
środki finansowe. Powierzenie bądź wsparcie realizacji zadania odbywa się po przeprowadzeniu
konkursu w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
Z dniem 19 września 2006r. powołana została Rada Sportu, w skład której wchodzą
przedstawiciele stowarzyszeń kultury fizycznej z terenu Gminy Pawłowice.

Opieka społeczna
Ośrodek Pomocy Społecznej od maja 2004r. realizuje nowe zadania wynikające z ustawy
o świadczeniach rodzinnych, ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz
zaliczce alimentacyjnej. W związku z powyższym zostały utworzone dodatkowe pomieszczenia
do obsługi klientów Ośrodka przy ul. Kruczej 12.
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Świadczenia rodzinne
Rodzaj świadczenia
Zasiłki rodzinne
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
Dodatek z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
Dodatek z tytułu rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
Dodatek z tytułu nauki poza miejscem zamieszkiwania
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie
wielodzietnej
Jednorazowa zapomoga „becikowe”
Zaliczka alimentacyjna
Zasiłki pielęgnacyjne
Świadczenia pielęgnacyjne

Ilość wypłaconych świadczeń
Rok 2004
Rok 2006(I-VI)
4981
7113
28
57
323
273
1835
304
162
192
403
45
533
1222
1291
253
96

118
532
10497
871

Świadczenia rodzinne do końca 2005r. wypłacane były przez zakłady pracy, a od stycznia 2006
Ośrodek Pomocy Społecznej jest jedynym organem realizującym zadania
w zakresie
świadczeń rodzinnych, stąd tak znaczny wzrost ilości wypłaconych świadczeń w latach 20042006.
Ośrodek realizuje również zadania wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych:
Dodatki mieszkaniowe
Rodzaj świadczenia
Dodatki mieszkaniowe

Ilość wypłaconych dodatków
Rok 2002
Rok 2004
Rok 2006(I-VI)
2094

1204

357

W związku z prowadzonymi wywiadami środowiskowymi spada liczba osób korzystających
z dodatków mieszkaniowych .
Pozostałe zadania realizowane przez Ośrodek wynikają z ustawy o pomocy społecznej :
Świadczenia z pomocy społecznej
Rodzaj świadczenia
Zasiłki stałe
Zasiłki stale wyrównawcze
Zasiłki okresowe gwarantowane
Zasiłki okresowe
Renta socjalna
Zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa
Zasiłki rodzinne
Zasiłki pielęgnacyjne
Schronienie
Posiłek
Usługi opiekuńcze
Świadczenia zdrowotne
Zasiłki celowe
Ubranie
Zasiłki celowe – zdarzenie losowe

Praca socjalna

Liczba osób objętych świadczeniem
Rok 2002
Rok 2004
Rok 2006 (I-VI)
12
17
15
17
14
3
2
64
63
40
146
14
9
48
26
49
4
3
6
355
334
131
7
5
1
340
308
225
37
36
2
3

76

76

66
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W związku z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej od maja 2004 r. świadczenia nie
wykazane w latach 2005 i 2006 są realizowane przez Ośrodek w ramach ustawy
o świadczeniach rodzinnych ,za wyjątkiem renty socjalnej ,której wypłata została przeniesiona
do Zakładów Ubezpieczeń Społecznych .
Liczba osób i rodzin objętych pomocą Ośrodka ogółem :
Rok
2002
2004
2006 ( I – VI )

Liczba osób, którym
przyznano świadczenie
838
683
359

Liczba rodzin
504
410
187

Liczba osób objętych pomocą Ośrodka zmniejszyła się z powodu przejęcia przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych wypłaty renty socjalnej .
Oprócz zadań statutowych, pracownicy OPS wykonywali inne zadania, niż wynikające
z ustawy o pomocy społecznej, które nie były realizowane w poprzednich latach. I tak:
 od 2003r. organizowany jest „Dzień Dziecka” dla Dzieci z Domu Pomocy Społecznej
w Pielgrzymowicach,
 od 2003r. w ramach integracji organizuje się spotkania z osobami niepełnosprawnymi,
 od 2003 r., przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
prowadzona jest grupa wsparcia dla osób uzależnionych – terapia indywidualna i grupowa,
 od 2003 r. w placówce Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje punkt konsultacyjny
dla osób niepełnosprawnych -pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pszczynie pełni dyżur 1 raz w miesiącu,
 12.03.2004r. Uchwałą Nr XV/218/2004 Rady Gminy w Pawłowicach przyjęto strategię
integracji i polityki społecznej na lata 2004-2010,
 w 2004r.opracowano diagnozę problemów społecznych ,
 od 2005r. Ośrodek koordynuje działania wolontariuszy – organizacja szkoleń, spotkania
z wolontariuszami, współpraca z instytucjami zatrudniającymi wolontariuszy,
 Od 2001r. kontynuacja spotkań Wigilijnych dla osób samotnych. Co roku w uroczystej
kolacji uczestniczy około 40 osób.


Sprawy obywatelskie
Liczba ludności
W minionej kadencji liczba mieszkańców naszej gminy utrzymuje się na tym samym
poziomie.
Rok
(Wg stanu na 31 grudzień )
Pobyt stały
Pobyt czasowy
Razem mieszkańcy Gminy
Pawłowice

2002

2003

2004

2005

2006
do31.08

17.621

17.683

17.622

17.650

17.590

427

405

390

388

382

18.048

18.088

18.012

18.038

17.972
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Dowody osobiste
W związku z ustawowym obowiązkiem wymiany dowodów osobistych do 31 grudnia
2007 liczba składanych wniosków w stosunku do roku 2002 wzrosła o 100 % .
Rok

2002

2003

2004

2005

1139

2015

2278

2600

(Wg stanu na 31 grudzień )

Liczba wydanych dowodów
osobistych .

2006
do 31.08

2074

Rejestracja przedpoborowych
W minionej kadencji wzywano do rejestracji i poboru mężczyzn następujących
roczników:
Rok

2002

2003

2004

2005

(Wg stanu na 31 grudzień )

Rocznik
Wezwano do rejestracji i poboru

2006
do 31.08

1984

1985

1986

1987

1988

229

236

246

222

197

Urząd Stanu Cywilnego
W roku 2005 nastąpiło przekazanie do Archiwum Państwowego w Pszczynie ksiąg stanu
cywilnego dotyczących urodzeń, małżeństw i zgonów, obejmujących lata 1874-1902.
Udzielanie ślubów i sporządzanie aktów małżeństwa,
ROK

2002
2003
2004
2005
do 30.09.2006

LICZBA
SPORZĄDZONYCH
AKTÓW MAŁŻEŃSTW
OGÓŁEM
101
104
118
128
104

W TYM UDZIELONYCH
ŚLUBÓW CYWILNYCH
25
25
29
33
24

Urodzenia i zgony ,
ROK
2002
2003
2004
2005
do 30.09.2006

Urodzenia
139
158
188
190
152

Zgony
78
87
90
90
95

Bilans
+61
+71
+98
+100
+57

Od kwietnia 2006r. rozpoczęło działalności Hospicjum stacjonarne w Krzyżowicach.
Od początku działalności do końca września zgłoszono 42 zgony .
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Jubileuszowe rocznice pożycia małżeńskiego;
W roku 2006 po raz 12 odbędzie się uroczyste spotkanie Kierownika USC z parami
małżeńskimi obchodzącymi jubileuszowe rocznice zawarcia związku małżeńskiego.
Na spotkaniu parom obchodzącym 50-lecie pożycia małżeńskiego wręczane są Medale
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Ilość par uczestniczących w kolejnych latach w spotkaniu z okazji jubileuszu pożycia
małżeńskiego;
Rok
Jubileusz 50-lecia
55-lecia
60-lecia
65-lecia
2002
2003
2004
2005
2006

9
14
12
18
14

8
6
6
9
13

1
1
1
1

1
-

Punkt Kurierski Wydziału Komunikacji
i Transportu Starostwa Powiatowego
w Pszczynie
Od lipca 2003r. na podstawie porozumień zawieranych co roku ze Starostą Pszczyńskim
funkcjonuje w Urzędzie Gminy Punkt Kurierski Wydziału Komunikacji i Transportu,
w którym można załatwić wszystkie sprawy bez konieczności wyjazdu do Pszczyny .
Spośród Gmin Powiatu Pszczyńskiego tylko nasza Gmina ma zawarte takie porozumienie.
Rok

2003

2004

2005

4303

4358

od 15.07.

Liczba
przyjętych
spraw

939

2006
do 31.08

3880

Punkt Potwierdzania Gotowości do Podjęcia Pracy Powiatowego Urzędu Pracy Pszczynie
Na podstawie porozumień zawieranych co roku ze Starostwem Powiatowym
w Pszczynie, od czerwca 2002r. funkcjonuje w Gminie punkt potwierdzania gotowości
do podjęcia pracy przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku ( spośród Gmin Powiatu
Pszczyńskiego tylko w naszej Gminie jest zawarte takie porozumienie ). Osoby z terenu
Gminy, zarejestrowane jako bezrobotne, nie muszą w wyznaczonym terminie jeździć
do Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie. Wystarczy, że zgłoszą swoją gotowość do podjęcia
pracy w punkcie w Pawłowicach. Na koniec sierpnia 2006r. liczba osób zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie z terenu Gminy Pawłowice wyniosła 548 osób.
Porównując te dane z grudniem 2005r., kiedy zarejestrowanych było 743 osoby, widoczna jest
tendencja spadkowa.
STOPA
BEZROBOCIA
31 grudnia 2002
31 grudnia 2003
31 grudnia 2004
31 grudnia 2005
30 czerwca 2006

GMINA
10,5%
10,4%
9,8%
8,8%
6,5%

POWIAT

ŚLĄSK
11,9%
11,8%
12,4%
11,6%
8,9%

16,5%
16,4%
16,9%
15,4%
13,7%
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Wydział Paszportów
Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 15 maja 2002r. pomiędzy Wojewodą
Śląskim a Zarządem Gminy Pawłowice, Urząd Gminy realizował zadania w zakresie spraw
paszportowych dla mieszkańców naszej gminy :
- przyjmowanie wniosków paszportowych oraz paszportów unieważnionych,
- wydawanie paszportów
Rok

2002

2003

2004

2005

648

789

429

585

Wg stanu na 31 grudzień

Liczba przyjętych wniosków
paszportowych i wydanych
paszportów

2006
do 31.08

796

W związku z wprowadzeniem nowego systemu wydawania paszportów z elementami biometrii,
Wojewoda Śląski z dniem 31 sierpnia 2006r. wypowiedział wiele porozumień, w tym zawarte
z Gminą Pawłowice. Sprawy paszportowe przekazano do Starostwa Powiatowego w Pszczynie.
Ewidencja Działalności Gospodarczej
Podmioty gospodarcze zarejestrowane w systemie REGON na terenie Gminy Pawłowice
wg danych statystycznych GUS:
Wyszczególnienie
Rok 2002
Rok 2003
Rok 2004
Rok 2005
Ogółem
1147
1173
1159
1162
Sektor publiczny
Sektor prywatny

30
1117

30
1143

31
1128

30
1132

Statystyka rozwoju przedsiębiorczości w gminie na podstawie podmiotów wpisanych
do ewidencji działalności gospodarczej Wójta Gminy Pawłowice przedstawia się następująco:
Wyszczególnienie Rok 2002
Rok 2003
Rok 2004
Rok 2005
Rok 2006
do 30.09.2006
Liczba
wpisów
do
Ewidencji
Działalności
Gospodarczej

826

820

804

803

800

W celu ułatwienia osobom bezrobotnym rozpoczęcia działalności gospodarczej,
23.04.2004 r. Rada Gminy Pawłowice podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia z opłat zgłoszeń
o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej składanych przez osoby bezrobotne.
W 2004r. ze zwolnienia skorzystały - 2 osoby, w 2005r.- 6 osób, w 2006r. (do 30 sierpnia) - 10
osób.
23 maja 2006 r. w Pawłowicach powstała Delegatura Regionalnej Izby Gospodarczej
zrzeszająca przedsiębiorców działających na terenie naszej gminy.

Bezpieczeństwo
Ochotnicze Straże Pożarne
Na terenie Gminy funkcjonuje 6 jednostek ochotniczych straży pożarnych w sołectwach:
Pawłowice, Warszowice, Golasowice, Pielgrzymowice, Krzyżowice, Jarząbkowice.
Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych jest w większości finansowana przez Urząd Gminy,
a nadzór organizacyjny nad jednostkami pełni Powiatowa Straż Pożarna w Pszczynie.
Ponadto, cztery jednostki, tzn. Pawłowice, Warszowice, Golasowice, Pielgrzymowice są
zarejestrowane w Krajowym Systemie Ratowniczo –Gaśniczym (KSR-G).
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W budżecie gminy co roku przeznacza się środki finansowe na działalność statutową tych
jednostek.
Mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców dodatkowo:
• W roku 2004 Ochotnicza Straż Pożarna z Jarząbkowic została wyposażona w nowy
samochód pożarniczy.
• W roku 2005 Ochotnicza Straż Pożarna w Pawłowicach została wyposażona w samochód
pożarniczy oraz zestaw hydrauliczny narzędzi ratowniczych.
• W roku 2005 Ochotnicze Straże Pożarne z Jarząbkowic i Krzyżowic zostały wyposażone
w dwie pompy WT-40X.
Rok

Liczba czynnych członków uprawnionych
do udziału w akcjach ratunkowych

2002
2003
2004
2005
2006

281
220
152
157
175

W związku ze zmianą przepisów prawa, polisy ubezpieczeniowe strażaków są wystawiane
imiennie, stąd tak znaczne zmniejszenie liczby strażaków uprawnionych do udziału w akcjach
ratunkowych od 2004r.
Statystyka wyjazdów Ochotniczych Straży Pożarnych:
Wyszczególnienie
Rok 2003 Rok 2004
Liczba wyjazdów do pożarów
Liczba wyjazdów do innych zagrożeń

36
96

40
141

Rok 2005
40
118

Rok 2006
do 30.09
14
120

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych co roku biorą udział w zawodach pożarniczych.
Do największych osiągnięć można zaliczyć:
Rok 2003
OSP Pawłowice
• 2 miejsce mężczyzn w województwie
• 2 miejsce kobiet w województwie
• 5 miejsce kobiet w kraju
Rok 2004
OSP Pawłowice
• 1 miejsce dziewcząt w województwie
• 5 miejsce chłopców w województwie
• 10 miejsce dziewcząt w kraju
Rok 2004
OSP Golasowice
• 7 miejsce dziewcząt w województwie
• 2 miejsce chłopców w województwie
• 8 miejsce mężczyzn w kraju
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Rok 2005 –zawody na szczeblu powiatu ( w roku 2005
OSP Pawłowice
• 1 miejsce kobiet
• 2 miejsce dziewcząt
• 1 miejsce chłopców
OSP Golasowice
• 1 miejsce mężczyźni
• 1 miejsce dziewczyny
• 2 miejsce chłopcy
OSP Jarząbkowice
• 2 miejsce mężczyzn

zawodów wojewódzkich i krajowych nie było )

Rok 2006
OSP Pawłowice
• 1 miejsce dziewczyn w województwie
• 2 miejsce kobiet w województwie
• 5 miejsce chłopców w województwie
• 14 miejsce dziewczyn w kraju
Rok 2006
OSP Golasowice
• 19 miejsce mężczyzn w województwie
Państwowa Straż Pożarna
W 2005r. dofinansowano wyposażenie Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu Zdroju
na kwotę 10.000,00 zł.
W 2004r. dofinansowano zakup samochodu bojowego dla Państwowej Straży Pożarnej
w Pszczynie na kwotę 54.000,00 zł.
Policja
W celu usprawnienia pracy funkcjonariuszy Policji w roku 2004 zostały przekazane
środki finansowe z budżetu Gminy w wysokości 40.000,00 zł na zakup nowego samochodu
dla Komisariatu Policji w Pawłowicach.
Wykaz przestępstw na terenie Gminy Pawłowice w latach 2003-30.09.2006r.
Wyszczególnienie
Rok 2003 Rok 2004
Rok 2005 Rok 2006
do 30.09

zabójstwo
zgwałcenie
kradzież mienia
rozbój, wymuszenia rozbójnicze
kradzież z włamaniem
bójka pobicie
fałszerstwo
oszustwo
uszkodzenie mienia
Inne (np. narkotyki, znęcanie się, fałszerstwo,

0
0
150
2
75
0
4
8
19
52

0
1
115
3
104
1
7
15
31
31

0
1
141
4
121
8
23
4
20
52

0
0
96
7
52
3
12
5
14
54

nietrzeźwi kierowcy)
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Monitoring osiedla
Na wniosek mieszkańców Osiedla, od stycznia 2005r. oraz w roku 2006 został
uruchomiony dwuosobowy patrol pieszy monitorujący porządek na terenie Osiedla.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
Na realizację zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w budżecie gminy zabezpieczano środki finansowe w wysokości 215.000,00 zł rocznie.
W ramach tych środków realizowana była:
a) pomoc rodzinom
- wyjazdy dzieci z rodzin z problemem alkoholowym na kolonie letnie ( 45 osób rocznie),
- finansowanie innych wyjazdów ( zielone szkoły, wycieczki),
- organizowanie zajęć terapeutycznych,
- podejmowanie rozmów interwencyjno-motywujących względem osób zgłoszonych przez
rodzinę lub organy do tego upoważnione ,
- finansowanie dodatkowych zajęć na świetlicy w Gminnym Ośrodku Kultury (modelarnia) ,
b) działalność profilaktyczna:
- programy profilaktyczne w szkołach ,
- zakup ulotek, materiałów ,
-organizacja konkursu plastycznego wśród dzieci i młodzieży
Ochrona zdrowia
Na terenie Gminy ogółem działa 7 Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
realizujących opiekę w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Podczas ostatniej kadencji zostały utworzone dwa nowe NZOZ -y: OP-Med. Pielęgniarska
Opieka Środowiskowa oraz Medicus 99 Poradnia dla kobiet.
Od dnia 1 kwietnia 2006 r. w Krzyżowicach rozpoczęło działalność Hospicjum stacjonarne
zapewniające całodobową opiekę osobom chorym – prowadzone przez Caritas Archidiecezji
Katowickiej.
Wzrosła liczba aptek i punktów aptecznych na terenie gminy: obecnie w Pawłowicach
funkcjonują 2 apteki i 2 punkty apteczne oraz po 1 punkcie aptecznym w Warszowicach,
Golasowicach i Pielgrzymowicach.
W 2006 roku po raz pierwszy zorganizowano w gminie „Dzień Promocji Zdrowia” przy
współpracy i zaangażowaniu niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. W sobotę 20 maja
w godzinach dopołudniowych były otwarte wszystkie ośrodki zdrowia. Z bezpłatnych badań
i konsultacji skorzystało 300 mieszkańców.
Cele opieki zdrowotnej realizowano poprzez działania o charakterze profilaktycznym
oraz dbałość o dostosowanie do potrzeb społecznych budynków ochrony zdrowia. W celu
usystematyzowania działań profilaktycznych w 2004r. przyjęto program ochrony zdrowia na lata
2004-2010, w ramach którego opracowano szczegółowy harmonogram działań od roku 2006
do 2008. W budżecie Gminy rocznie na realizację profilaktycznych programów zdrowotnych
przeznaczane były środki finansowe w wysokości 60.000,00 zł.
Realizację programów obrazuje tabela na str. 19.
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REALIZACJA PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ W LATACH 2003 – 2006
2003 rok

2004 rok

2005 rok

Rodzaj zadania

Lakowanie zębów dzieciom
8-16 lat
Badania
Mammograficzne
Badania cytologiczne
„białe soboty”
Badania PSA
Profil lipidowy
Opieka pielęgniarska
nad dziećmi
Badanie znamion skórnych
/czerniak/
Badanie przepływu krwi
- Doppler
USG piersi
i USG narządu rodnego
Program edukacyjny dla
dziewcząt – rak piersi
Badanie wad postawy ciała
dzieci klas 1-szych
Prelekcje na temat
profilaktyki raka piersi
Szkolenie
z ratownictwa medycznego
Dzień Promocji Zdrowia
Łącznie:

2006 rok
realizacja na dzień 31.08.2006
Liczba osób,
Środki
objętych
wydane na
profilaktyką
realizację
zadania w zł.

Liczba osób,
objętych
profilaktyką

Środki
wydane na
realizację
zadania w zł.

Liczba osób,
objętych
profilaktyką

Środki
wydane na
realizację
zadania w zł.

Liczba osób,
objętych
profilaktyką

Środki
wydane na
realizację
zadania w zł.

216

11.352,50

-

-

-

-

-

-

218

11.990,00

-

-

-

-

-

-

200
159
162

2.400,00
2.385,00
-

322
232
200

5.152,00
3.712,00
3.715,14

100
601
804
202

1.600,00
9.411,79
5.145,60
4.655,20

362
695
350

4.814,60
3.753,00
5.260,00

dzieci miesięcznie

2.669,70

dzieci miesięcznie

117

2.691,00

80

2.000.00

-

-

-

-

264
-

15.000,00
-

640

38.400,00

505

35.350,00

225

18.000,00

-

-

600,00

-

-

-

-

53
2 spotkania
-

600,00

-

48
2 spotkania
-

-

170

1.241,00

-

-

-

-

-

-

3 prelekcje

-

-

-

-

-

-

1.336

48.488,20

1.522

53.579,14

2.265

56.762,59

dzieci miesięcznie

dzieci miesięcznie

70
-

80 -

2 szkolenia
2-dniowe

300

366,00

2.252

33.434,60
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Inwestycje w Gminie
Inwestycje w gminie i modernizacja mienia komunalnego są traktowane priorytetowo,
co odzwierciedlają wydatki inwestycyjne na jednego mieszkańca w kolejnych latach
oraz % budżetu gminy corocznie przeznaczany na inwestycje.
ROK
2002
2003
2004
2005

% budżetu gminy na
wydatki inwestycyjne

wydatki inwestycyjne na
jednego mieszkańca Gminy
[ zł]
915,00
947,10
1.154,40
1.384,40

40,0
41,5
45,4
48,1

Inwestycje Gminne były finansowane:
1. ze środków własnych Gminy,
2. z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
3. z dotacji Ministerstw Edukacji Nauki i Sportu ,
4. z dotacji Ministerstwa Infrastruktury,
5. z pożyczek udzielanych na preferencyjnych warunkach, umarzalnych do 50 %,
udzielanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
6. ze zwrotu z tytułu szkód górniczych ,
7. z Unii Europejskiej ,
8. z Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich realizowanego przez Bank Światowy .
Ogółem przeprowadzono 253 postępowania przetargowe w trybie ustawy o zamówieniach
publicznych.
I. Kubaturowe:
1. obiektów oświatowych
Nazwa zadania inwestycyjnego
Adaptacja i rozbudowa Zespołu – SzkolnoPrzedszkolnego w Golasowicach
Modernizacja kotłowni w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Krzyżowicach
Modernizacja Publicznego Przedszkola
w Modrzewiowym Ogrodzie w Pawłowicach
Boisko sportowe w Pielgrzymowicach (zabudowa
piłkochwytów )
Roboty remontowe w Szkole Podstawowej
w Warszowicach
Modernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Pielgrzymowicach
Przebudowa części przedszkolnej na potrzeby Zespołu
Szkół Ogólnokształcących
Przebudowa i modernizacja Przedszkola Publicznego
w Warszowicach
Ogółem

Rok odbioru inwestycji Wartość brutto
2004
2.721.500,00
2004
2004 I etap
2005 II etap
2005

80.000,00
806.321,00
44.880,00

2005

83.675,00

2006

2.410.000,00

2006

3.100.000,00

2006

850.370,00
10.096.746,00
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Ogółem w latach 2003-2006 wydatkowano na inwestycje oświatowe
w tym:
środki własne
dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich Banku Światowego
Zwrot z tytułu szkód górniczych

10.096.746,00
9.336.115,00
120.520,00
484.719,00
67.692,00
87.700,00

2. obiektów sportowych
Nazwa zadania inwestycyjnego
Hala sportowa ze ścianką wspinaczkową
Zaplecze sportowe z trybunami dla publiczności
wraz z otwartymi obiektami sportowymi

Rok odbioru inwestycji Wartość brutto
2003
8.466.058,00
2003
2.838.246,00
11.304.304,00

Razem
Ogółem w latach 2003-2006 wydatkowano na inwestycje sportowe
w tym:
środki własne
dotacja z Ministerstwa Edukacji, Nauki i Sportu
zwrot z tytułu szkód górniczych

11.304.304,00
8.139.604,00
3.069.000,00
95.700,00

3. obiektów służby zdrowia
Nazwa zadania inwestycyjnego
Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Pawłowicach
przy ul. Kruczej I etap
Przebudowa przychodni zdrowia oraz rozbudowa
o Hospicjum na 20 łóżek w Krzyżowicach
Remont Ośrodka Zdrowia w Pawłowicach
przy ul. Zjednoczenia
Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Pawłowicach
przy ul. Górniczej
Ogółem

Rok odbioru inwestycji Wartość brutto
2003- Ietap
1.586.734,00
2004- II etap
2005- II etap
2005
2.688.825,00
2005

55.397,00

2005

595.164,00
4.926.120,00

Ogółem w latach 2003-2006 wydatkowano na inwestycje służby zdrowia
w tym:
środki własne
dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
zwrot z tytułu szkód górniczych

4.926.120,00
4.384.913,00
69.369,00
252.628,00
219.210,00

4. innych obiektów gminnych
Nazwa zadania inwestycyjnego
Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
i Domu Ludowego w Krzyżowicach
Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
w Warszowicach
Modernizacja budynku socjalnego w Pawłowicach

Rok odbioru inwestycji Wartość brutto
2003
319.600,00
2004

549.420,00

2005

102.600,00
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Ocieplenie wraz z wymianą okien w budynku
Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowicach

2005

153.358,00

Przystosowanie budynku przedszkolnego na mieszkania
socjalne w Golasowicach
Budowa drogi oraz parkingu na 100 miejsc
Pawłowice Centrum
Plac wraz z fontanną przy Urzędzie Gminy

2005

279.483,00

2005

1.100.000,00

2006

567.537,00

Budowa oraz przebudowa infrastruktury technicznej
Pawłowice
Budowa parku przy ul. Zjednoczenia w Pawłowicach

2006

1.263.464,00

2006

301.883,00

Remont w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
w Golasowicach
Wykonanie chodników wraz z modernizacją ujęcia wody
na cmentarzu komunalnym w Pawłowicach
Ogółem

2006

170.000,00

2006

40.196,00

Ogółem w latach 2003-2006 wydatkowano na inne obiekty gminne
w tym:
środki własne
Ministerstwo Infrastruktury
zwrot z tytułu szkód górniczych

Ogółem w latach 2003-2006 na inwestycje kubaturowe wydatkowano :
Ogółem
w tym:
środki własne
dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich Banku Światowego
dotacja z Ministerstwa Edukacji , Nauki i Sportu
zwrot z tytułu szkód górniczych
Ministerstwo Infrastruktury

4.847.541,00
4.847.541,00
4.688.280,00
62.051,00
97.210,00

31.174.711,00
26.548.912,00
189.889,00
737.347,00
67.692,00
3.069.000,00
499.820,00
62.051,00

Remonty i bieżące utrzymanie budynków komunalnych
Oprócz robót inwestycyjnych, realizowanych przez Referat Infrastruktury Technicznej
i Inwestycji Urzędu Gminy, co roku przeznaczane są w budżecie Gminy środki finansowe
na bieżące utrzymanie oraz remonty budynków stanowiących mienie komunalne.
Prace te były realizowane przez jednostkę organizacyjną Gminy - Gminny Zakład
Komunalny, działający jako zakład budżetowy, a od 01.07.2006r., w związku ze zmianą
przepisów ustawy o finansach publicznych, przez nową jednostkę organizacyjną
pod nazwą Gminny Zespół Komunalny działający jako jednostka budżetowa mająca
w swoim zakresie bieżące utrzymanie budynków stanowiących mienie komunalne.
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II. Drogowe
Drogi :
1. Krajowe
Przy dofinansowaniu z budżetu Gminy Pawłowice w kwocie 150.000,00 zł
wykonano:
1. chodnik przy DK 81 w Warszowicach na odcinku od ul. Boryńskiej do ul. Stawowej;
2. przebudowę skrzyżowania DK 81 z ul. Szybową.
2. Wojewódzkie
Przy dofinansowaniu z budżetu Gminy Pawłowice w kwocie : 1.780.000,00 zł
wykonano:
1. przebudowę skrzyżowania ul. Świerczewskiego – Zjednoczenia w Pawłowicach
(rondo), przebudowę skrzyżowania ul. Świerczewskiego – Górnicza w Pawłowicach ;
2. przebudowę skrzyżowania ul. Świerczewskiego – Krucza w Pawłowicach ;
3. remont nawierzchni jezdni i chodnika ul. Świerczewskiego i Pszczyńska od
skrzyżowania z ul. Zjednoczenia do granicy z Miastem Jastrzębie Zdrój;
4. budowę 3 zatok autobusowych przy ul. Świerczewskiego.
Na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach, Gmina Pawłowice
prowadzi przygotowanie dokumentacji projektowej obwodnicy miejscowości Pawłowice
w ciągu DW 933.
3. Powiatowe
Przy dofinansowaniu z budżetu Gminy Pawłowice w kwocie 1.270.000,00zł
a. wykonano 2,8 km chodników:
1. ul. Kraszewskiego w Golasowicach ;
2. ul. Boryńskiej w Warszowicach;
b. kontynuuje się budowę chodników:
1. ul. Ligonia w Krzyżowicach (docelowo 1,0 km) ;
2. ul. Krucza w Pniówku na odcinku od ul. Orlej do ul. Dąbrowskiej (docelowo 0,7 km);
c. przebudowano drogi:
1. ul. Golasowicka w Pielgrzymowicach – 0,7 km ;
2. ul. Kasztanowa w Jarząbkowicach – 0,35 km (docelowo 1,6 km).
Ogółem wydatki w latach 2002-2006 na drogi: krajowe, wojewódzkie i powiatowe :
Kategoria drogi
Łącznie kwota dofinansowania z budżetu Gminy w latach 2003-2006
na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
Drogi krajowe
150.000,00
Drogi wojewódzkie
1.780.000,00
Drogi powiatowe
1.270.000,00
Razem
3.200.000,00

4. Gminne
1. wykonano nowe drogi oraz przebudowano istniejące wraz z infrastrukturą
towarzyszącą: chodniki, kanalizacja deszczowa i rowy o łącznej długości 19,65 km;
2. przebudowano istniejące chodniki o łącznej długości 3,5 km;
3. zmodernizowano drogi do pól o łącznej długości 2,95 km;
4. ponadto:
- stałej pielęgnacji poddawane są tereny zielone i drzewostan przy drogach;
- odtwarza się przydrożne rowy wraz ze ścinką poboczy;
- czyści się drogi poprzez cykliczne zamiatanie;
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- w okresie zimowym prowadzona jest akcja zimowego utrzymania dróg, ulic,
chodników i parkingów.
Ogółem wydatki w latach 2003-2006 na drogi gminne:
Ogółem w latach 2003-2006 wydatkowano na drogi gminne
w tym:
środki własne
środki unijne
inne (Budżet Państwa, Urząd Marszałkowski, zwrot z tytułu szkód górniczych )

24.123.000,00 zł

Na wszystkie zadania w zakresie dróg krajowych, wojewódzkich,
powiatowych i gminnych w latach 2003-2006 wydatkowano:
W tym:
środki własne
środki finansowe pozyskane z zewnątrz

27.323.000,00

21.253.000,00
644.000,00
2.226.000,00

24.453.000,00
2.870.000,00

Ogółem długość dróg gminnych wynosi 190 km.
W latach 2002-2006 położono nawierzchnię asfaltową na drogach o długości 19 km.

III. Kanalizacyjne
Budowę i rozwój kanalizacji sanitarnej Gminy realizowano zgodnie z przyjętym programem
funkcjonowania Gminy do 2007r. Do końca stycznia 2006r. skanalizowano sołectwa
„północne”, tj. Warszowice, Krzyżowice, Pniówek, (z wyjątkiem Warszowic - etap V –
realizacja w roku 2006-2007). Od czerwca 2006r. realizowana jest kanalizacja sanitarna
w sołectwach „południowych”, tj. Golasowicach, Jarząbkowicach, Pielgrzymowicach.
Rok 2003

Długość kanalizacji
[mb ]

Ilość przyłączy
kanalizacyjnych i
przepompowni ścieków

Wartość brutto

Kanalizacja
sanitarna
w sołectwie Pawłowice
ul. Skowronków
Wymiana
studni
kanalizacyjnych
betonowych
na studnie
z tworzyw sztucznych
Kanalizacja
sanitarna
w sołectwie Warszowice
ul. Osińska, Stawowa,
Poprzeczna - I etap
Kanalizacja
sanitarna
Pawłowice, ul. Kolonia
Studzińska
Rok 2004
Kanalizacja
sanitarna
Warszowice ul. Boryńska
i ul. Stawowa
Kanalizacja
sanitarna
w sołectwach Krzyżowice,
Warszowice
etap
I
ul. Kościelna, Boryńska,
Ligonia,
Zwycięstwa,
Pszczyńska

2100

27 przyłączy
1 przepompownia ścieków

484.483,00

20 szt. studni
kanalizacyjnych

100.372,00

2000

664.555,00
-

2200

17 przyłączy
1 przepompownia ścieków

492.663,00

276

1 przepompownia ścieków

166.147,00

15000

137 przyłączy
9 przepompowni ścieków

6.771.316,00
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Kanalizacja
sanitarna
w sołectwie Warszowice.
ul. Poprzeczna, Osińska,
Stawowa - II etap
Rok 2005
Kanalizacja sanitarna
Krzyżowice, Warszowice
II etap
Kanalizacja
sanitarna
w sołectwie Pniówek I etap
Kanalizacja
sanitarna
ul.Stawowa. Warszowice
Kanalizacja
sanitarna
ul. Zapłocie, Pawłowice
Kanalizacja
sanitarna
Pniówek II etap
Rok 2006
Kanalizacja
sanitarna
Krzyżowice etap IV
Kanalizacja
sanitarna
Golasowice, Jarząbkowice,
Pielgrzymowice etap I
Ogółem

3500

97 przyłączy

8700

116 przyłączy
4 przepompownie ścieków

1.828.000,00

6000

46 przyłączy
3 przepompownie ścieków
9 przyłączy
1 przepompownia ścieków
1 przyłącze

1.246.827,00

3500

31 przyłączy
3 przepompownie ścieków

800.000,00

7200

77 przyłączy
6 przepompowni ścieków
104 przyłącza
6 przepompowni ścieków

1230
105

14500
66311

562.658,00

256.018,00
27.000,00

1.905.670,00
4.274.293,00
(Termin realizacji
do grudnia 2006 )
19.580.002,00

662 przyłącza
35 przepompowni ścieków

Ogółem na kanalizację sanitarną wydatkowano w latach 2003-2006 kwotę

19.580.002,00

w tym:
środki własne
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i GospodarkiWodnej
dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Unia Europejska Phare
Zwrot z tytułu szkód górniczych

9.713.925,00
7.102.102,00
116.262,00
2.059.517,00
588.196,00

Liczba budynków mieszkalnych podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej oraz ilość
odprowadzanych ścieków w Gminie przedstawia poniższa tabela.
Wyszczególnienie
Liczba podłączeń kanalizacyjnych
prowadzących do budynków
mieszkalnych w Gminie
Liczba mieszkańców korzystających
z sieci kanalizacyjnej w Gminie
Stosunek ilości mieszkańców
korzystających z sieci kanalizacyjnej
do mieszkańców ogółem w gminie
Ilość ścieków odprowadzanych
w Gminie

*

2002

2003

2004

2005

2006

1.059

1.143

1.370

1.641

1.733

9.862

10.307

11.215

12.115

12.529

55%

58%

64%

69%

71,2% *

830.800
m 3 /rok

811.100
m 3 /rok

932.000
m 3 /rok

963.000
m 3 /rok

846.000
m 3 /10
miesięcy

Liczba mieszkańców 30.09.2006 roku wynosi 17.591 osób
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Cena za odbiór ścieków kształtuje się następująco:
Wyszczególnienie
2002
2003

Cena 1m3
ścieków zł brutto

2,25

2,25

2004

2005

2006

2,51

2,87

2,87

Inwestycje kanalizacyjne do roku 2005 prowadzone były w Urzędzie Gminy, następnie
zostały przekazane do jednostki organizacyjnej Gminnego Zakładu Komunalnego, który, jako
zakład budżetowy, może otrzymać z Urzędu Skarbowego zwrot podatku VAT zapłaconego
przy realizacji inwestycji wodociągowo- kanalizacyjnych.
Od 01 lipca 2006r. został zmieniony zakres zadań oraz nazwa Gminnego Zakładu
Komunalnego na Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji, zajmujący się wyłącznie
sprawami z zakresu wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji sanitarnej, usuwania
i oczyszczania ścieków komunalnych.
IV. Wodociągowe
Zgodnie z planem inwestycyjnym wykonano remonty sieci wodociągowej
wymieniając zużyte rury stalowe na rury PE oraz wybudowano nowe odcinki sieci
wodociągowej. Ogólnie wymieniono 3.496 mb sieci. Oprócz remontów, wybudowano nowe
odcinki w rejonach, gdzie rozwija się budownictwo jednorodzinne o łącznej
długości 1949 mb.
Sołectwo
Długość sieci
wodociągowej [mb]
Golasowice ul. Słowackiego,
Reja, Konopnickiej
Pawłowice ul. Leśna

1.257
342

Pielgrzymowice
ul. Sikorskiego, Ruptawska
Razem

350
1.949

W latach 2003-2006 wydatkowano na remont i budowę sieci ok. 500.000,00 zł.
Budowa nowej sieci wodociągowej realizowana była w oparciu o budżet gminy, natomiast
remont sieci w 80 % finansowany był z taryf, czyli opłat za wodę i odprowadzanie ścieków.
W latach 2004-2006 utrzymano cenę wody na tym samym poziomie. Należy zaznaczyć,
że jest to jedna z najniższych cen wody w naszym regionie.
Wyszczególnienie
Cena 1m3 wody zł brutto

2002
2,5

2003
2,5

2004
3,30

2005
3,30

2006
3,30

V. Oświetleniowe
Na wniosek mieszkańców i sołtysów przeprowadzono 9 inwestycji dotyczących
oświetlenia ulicznego o łącznej długości 4307 m, zamontowano 106 opraw oświetleniowych,
zainstalowano 112 pojedynczych punków świetlnych.
Corocznie w budżecie gminy zabezpieczone są środki finansowe na inwestycje, bieżące
utrzymanie istniejącego oświetlenia oraz doraźne zakupy związane z budową pojedynczych
punktów świetlnych. Potrzeby społeczne w tym zakresie są zaspokajane na bieżąco.
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Inwestycje oświetlenia ulicznego w latach 2003-2006
Sołectwo
Ilość opraw
oświetleniowych [szt]
Golasowice
Jarząbkowie
Pawłowice
Pielgrzymowice
Pniówek
Warszowice

Razem

Długość linii oświetleniowej
[m]
20
17
36
15
9
9

846
706
1641
573
338
203

106

4.307

Pojedyncze punkty świetlne zainstalowane w latach 2003-2006
Sołectwo
Ilość opraw oświetleniowych
Golasowice
Jarząbkowice
Krzyżowice
Pawłowice
Pielgrzymowice
Warszowice

7
1
14
37
5
22

Razem

112

Ilość lamp oświetlających Gminę Pawłowice w roku 2006 wynosi ogółem 1.521 szt.

Administracja
W celu ułatwienia klientom Urzędu Gminy kompleksowego załatwienia spraw
w jednym miejscu od 16 maja 2005 roku został utworzony Punkt Obsługi Klienta .
W poniedziałki wydłużono godziny pracy Urzędu i jednostek organizacyjnych do 17.00.
Przystępując w miesiącu maju 2006r. do programu „Przejrzysta Polska” :
1. Wprowadzona została procedura rekrutacji pracowników, wyprzedzając tym samym
obowiązkowe przeprowadzanie konkursów wprowadzone przez ustawodawcę
w sierpniu 2005r.
2. Wprowadzono „Kodeks Etyczny” pracowników Urzędu Gminy.
3. Opracowano Gminny Katalog Firm aktualizowany na koniec każdego roku.
4. Wydano gminny informator dla mieszkańców opisujący gdzie i jak można załatwić
każdą sprawę w Urzędzie Gminy oraz opracowano karty usług .
5. Wydano broszurę budżetową „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”.
6. Opracowano Samorządowy Serwis Informacyjny dla mediów przesyłany co tydzień
do lokalnych mediów.
7. Z dniem 01.03.2005 uruchomiono Gminne Centrum Informacji w Pawłowicach
czynne od poniedziałku do soboty, w godzinach od 7.00 do 17.00. W Gminnym
Centrum Informacji , między innymi udostępniane są komputery z dostępem
do Internetu, zbierane są oferty pracy, informacje o prowadzonych szkoleniach,
organizowane kursy, punkty konsultacyjne, dyżury ekspertów. Zadania Gminnego
Centrum Informacji ulegają ciągłemu rozszerzeniu, w zależności od zapotrzebowania
mieszkańców. W czerwcu 2006r. zorganizowano Targi Pracy i Przedsiębiorczości,
w których łącznie wzięło udział ok.500 osób.
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Do 10.10.2006r. z usług Gminnego Centrum Informacji skorzystało 1.905 osób.
Stronę internetową odwiedziło 26.183 osoby.
Zorganizowano 10 kursów komputerowych i 4 szkolenia, w których wzięły udział łącznie
133 osoby.
Kursy/szkolenia
Cykl kursów
komputerowych
Podatek VAT
Komunikacja
interpersonalna
Jak przygotować się do
wyjazdu za granicę
Prawo Pracy

Termin
06.10.2005 - 09.09.2006

Liczba osób korzystających
ze szkoleń / kursów
43

14.10.2005

30

25-26.04.2006

13

12.05.2006

12

27.09.2006

35

Ilość wykonywanych zadań oraz obowiązków nakładanych na Administrację wymaga
ciągłych udoskonaleń w strukturze organizacyjnej Urzędu.
1. Ze względu na duży zakres zadań od 01 stycznia 2006r Referat Gospodarki
Przestrzennej i Inwestycji został podzielony na dwa Referaty:
• Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji zajmujący się problematyką
infrastruktury technicznej oraz inwestycji kubaturowych i drogowych
w Gminie,
• Referat Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Mienia zajmujący się
problematyką gospodarowania
mieniem,
sprawami
geodezyjnymi,
zagospodarowaniem przestrzennym.
2. Z dniem 06.02.2004 zostało utworzone, zgodnie z ustawą o finansach publicznych,
stanowisko Audytora Wewnętrznego .
3. W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej i nałożonymi obowiązkami
informacji o Unii, ilością zadań dotyczących promocji Gminy, turystyki i sportu
z dniem 01.09.2003 został utworzony nowy Referat Promocji, Integracji Europejskiej
i Sportu, który od 01 stycznia 2006r. nazywa się Referatem Informatyki, Promocji
i Integracji Europejskiej.
Referat Informatyki, Promocji i Integracji Europejskiej realizował następujące zadania :

Promocja:
-

-

przygotowywanie materiałów promocyjnych (kalendarze, foldery, gadżety)
przygotowanie Gminy Pawłowice do członkostwa w Unii Europejskiej (konkurs
biblioteczny – maj 2004 r., lekcje europejskie, rozmowa panelowa – maj 2003 r., debata kwiecień 2003 r., członkostwo gminy w Komisji ds. Unii Europejskiej przy Śląskim
Związku Gmin i Powiatów, uczestnictwo w Krajowym Systemie Przygotowań
do Funduszy Strukturalnych przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów)
współpraca z uczniami i studentami w zakresie pomocy w pisaniu referatów i prac
dyplomowych
utrzymanie i oznakowanie 56 km tras rowerowych, ustalenie nazw poszczególnych
ścieżek: Trakt Reitzensteinów, Trakt Czarnego Skarbu, Trakt Książęcy, Trakt Żorski,
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-

Trakt Cesarsko- Pruski i tzw. Plessówka; opracowanie fragmentu ogólnopolskiej Trasy
Wiślanej, wydanie map gminnych ze ścieżkami rowerowymi w 2003 i 2005 r.
współpraca z mediami: redagowanie serwisu prasowego, gromadzenie informacji
ukazujących się w prasie dotyczących Gminy Pawłowice
współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury i innymi organizacjami w zakresie
organizacji i przygotowania gminnych uroczystości i lokalnych imprez, np. Dni
Pawłowic, Święta Niepodległości
obchody 725 –lecia Pawłowic w 2006 r.: pamiątkowy obelisk i tablica, album „Opowieść
w odcieniach sepii. Ludzie i miejsca gminy Pawłowice na starej fotografii do 1948 r.”
prowadzenie punktu przyjmowania wniosków Śląskiego Regionalnego Funduszu
Poręczeniowego Sp. z o.o. z Katowic – luty 2004 – czerwiec 2005 r.
przygotowywanie ofert inwestycyjnych dla krajowych i zagranicznych inwestorów
szkolenia dla przedsiębiorców
Termin

Nazwa szkolenia

18 III 2003
16 IV 2003
7 IX 2004

Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw
Europejski dialog gmin wiejskich o ochronie środowiska
Możliwość pozyskiwania środków finansowych (dotacji
inwestycyjnej) oraz pomocy doradczej z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej dla MiŚP
22 i 29 IV 2005 Jak pisać wniosek o dotację inwestycyjną dla swojej firmy –
działanie 2.3 SOP WKP
15 XII 2005
Możliwość pozyskania funduszy przez NZOZ
w ramach „Norweskiego Mechanizmu Finansowego
i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem)

Obsługa w zakresie informatyki i telekomunikacji:
- rozbudowanie i scalenie w jedną sieć komputerową wszystkich budynków Urzędu Gminy
wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Gminnym Ośrodkiem Sportu, Gminnym Zespołem
Oświaty, Gminną Biblioteką Publiczną
- zbudowanie sieci komputerowej w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji,
Ośrodku Pomocy Społecznej i Gminnej Bibliotece Publicznej
- utworzenie w Gminnej Bibliotece Publicznej darmowych punktów dostępu do komputera
i Internetu.
- przebudowa strony internetowej Urzędu Gminy w 2005 r.
- utworzenie niezależnych stron Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Zespołu
Oświaty, Gminnego Ośrodka Sportu i Gminnego Domu Kultury
- utworzenie w 2003 r. na stronie UG Biuletynu Informacji Publicznej
- utworzenie w 2005 r. Wirtualnego Biura z wykazem usług świadczonych przez urząd
dla mieszkańców, sposobem załatwienia poszczególnych spraw oraz niezbędnymi
wnioskami i formularzami do pobrania w wersji elektronicznej
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Pozyskiwanie środków zewnętrznych na zadania własne
W latach 2002 – 2006 gmina wnioskowała o dofinansowania zarówno na duże projekty
inwestycyjne (budowa kanalizacji, dróg) jak i zadania bezpośrednio związane z aktywnością
mieszkańców (międzynarodowe projekty edukacyjne, program pomocy stypendialnej).
ZADANIE

INSTYTUCJA

Program Pomocy Stypendialnej dla
uczniów ZSO Pawłowice

Unia Europejska oraz budżet
państwa – ZPORR

„Uzupełnienie istniejącej
infrastruktury przez budowę
grawitacyjno-ciśnieniowej
kanalizacji sanitarnej w sołectwach
Warszowice i Krzyżowice w gminie
Pawłowice wraz z budową
przepompowni sieciowych.”
Wyposażenie świetlicy w Szkole
Podstawowej w Golasowicach.
Modernizacja Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum Publicznego w
Pielgrzymowicach wraz z
wyposażeniem świetlicy

Unia Europejska – program
PHARE Spójność społeczno
gospodarcza

KWOTA
(PLN)
57 570
41 300
50 580
2 059 517

DATA
2004
2005
2006
maj 2004 r.

Województwo Śląskie

53 396

wrzesień
2004 r.

„Przebudowa dróg gminnych ul.
Miarki, Astrów i Ogrodowej w
Pawłowicach” w ramach Programu
łagodzenia
w regionie śląskim skutków
restrukturyzacji zatrudnienia w
górnictwie węgla kamiennego

Województwo Śląskie

821 999

Grudzień
2004 r.

Utworzenie Gminnego Centrum
Informacji w Pawłowicach
Wymiana młodzieży - „Twórcze
współistnienie”
Przebudowa drogi gminnej ul.
Kościuszki w Krzyżowicach wraz z
odwodnieniem
„Przebudowa drogi gminnej ul.
22 Lipca w Pawłowicach” w
ramach Programu łagodzenia
w regionie śląskim skutków
restrukturyzacji zatrudnienia w
górnictwie węgla kamiennego

Ministerstwo Gospodarki

50 000

Unia Europejska – Program
Młodzież
Unia Europejska oraz budżet
państwa – ZPORR

34 390

marzec 2005
r.
wrzesień
2005 r.
2005 r.

System Elektronicznej Komunikacji
Administracji Publicznej
Artystyczna Tęcza

Województwo Śląskie

Unia Europejska - ZPORR
Unia Europejska – Town
Twinning

644 507
310 000

wrzesień
2006 r.

95 000

2006 r.

8 000

2006 r.
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OGÓŁEM POZYSKANE ŚRODKI 2002 - 2006:
ŻRÓDŁO
KWOTA (PLN)
UNIA EUROPEJSKA
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
MINISTERSTWO GOSPODARKI
OGÓŁEM

2.990.864
1 185 395
50 000
4.226259,00

Współpraca międzynarodowa
W latach 2002 – 2006 zawarto 3 umowy o współpracy partnerskiej. Dziedziny współpracy
obejmują, m. in. organizowanie wymian szkolnych i młodzieżowych, współpracę nauczycieli,
kontakty pomiędzy mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, klubami sportowymi
i zespołami artystycznymi.
Data i miejsce podpisania umowy:
Verquin - 18 styczeń 2004 r., Verquin, Francja
Perkupa - 27 czerwiec 2005 r., Perkupa, Węgry
Teplicka nad Vahom – 15 luty 2006 r., Teplicka nad Vahom, Słowacja
Dotychczasowy przebieg realizacji postanowień umów partnerskich
Verquin

17 – 19.04. 2004
Pawłowice, Polska
30.09 – 3.10.2004r.
Lievin, Francja

Perkupa

Teplicka nad Vahom

25.09 – 2.10.2005
Pawłowice, Polska
27.08.- 3.09.2006
Pielgrzymowice,
Polska
19.06.2005
Pawłowice, Polska
19 – 22.05. 2006
Pawłowice, Polska
27.08.- 3.09.2006
Pielgrzymowice,
Polska
27.09.2005
Pawlowice, Polska
25.09 – 2.10.2005
Pawłowice, Polska
21.05. 2006
Pawłowice, Polska
27.08.- 3.09.2006
Pielgrzymowice,
Polska

Wizyta przedstawicieli Verquin w Pawłowicach –
podpisanie deklaracji o utworzeniu „Internetowej
platformy informacyjnej Verquin-Pawłowice”
Wspólny udział w I Olimpiadzie Miast Partnerskich
Francusko-Polskich Regionu Nord Pas De Calais.
Lievin 2004r.
Realizacja projektu z programu Młodzież,
pt. „Twórcze współistnienie”
„Artystyczna tęcza” – kultura buduje obywatelską
Europę. Projekt z programu Town Twinning
Wizyta węgierskiej młodzieży w Pawłowicach
Wizyta węgierskiej delegacji w ramach „Dni
Pawłowic” w związku z obchodami 725 –lecia
Pawłowic
„Artystyczna tęcza” – kultura buduje obywatelską
Europę. Projekt z programu Town Twinning
Wizyta przedstawicieli Teplicka nad Vahom –
oglądanie budynków sportowych w gminie
Pawłowice
Realizacja projektu z programu Młodzież,
pt. „Twórcze współistnienie”
Wizyta słowackiej delegacji w ramach „Dni
Pawłowic” w związku z obchodami 725 –lecia
Pawłowic
„Artystyczna tęcza” – kultura buduje obywatelską
Europę. Projekt z programu Town Twinning
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Nagrody i wyróżnienia
W ostatniej kadencji Gmina Pawłowice otrzymała szereg
potwierdzających ekonomiczną i gospodarczą stabilność gminy.

nagród

i

wyróżnień

2003
- Lipiec - 43 miejsce w ogólnopolskim rankingu „Złota Setka Samorządów” organizowanym
przez Centrum Badań Regionalnych i „Rzeczpospolitą”.
2004
- Lipiec - 16 miejsce w ogólnopolskim rankingu „Złota Setka Samorządów” organizowanym
przez Centrum Badań Regionalnych i „Rzeczpospolitą” i I miejsce w województwie śląskim.
2005
- Luty - nagroda II stopnia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w konkursie „Inwestor
Roku 2004” za budowę hali sportowej.
- Lipiec - 13 miejsce w ogólnopolskim rankingu „Złota Setka Samorządów” organizowanym
przez Centrum Badań Regionalnych.
- Lipiec - 15 miejsce w ogólnopolskim rankingu samorządów organizowanym przez
„Rzeczpospolitą” w kategorii gmin wiejskich.
- Grudzień – VI miejsce w rankingu Samorządowi Liderzy Funduszy Strukturalnych 2005
organizowanym przez portal www.efundusze.org.pl.
2006 (do 30 września)
- Marzec – certyfikat udziału w ogólnopolskiej akcji społecznej „Przejrzysta Polska”
organizowanej przez „Gazetę Wyborczą", Polsko- Amerykańską Fundację Wolności,
Program Przeciw Korupcji Fundacji im. S. Batorego, Fundację Rozwoju Demokracji
Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Bank Światowy.
- Kwiecień - wyróżnienie dla Urzędu Gminy Pawłowice za przeszkolenie w 2005 roku
największej liczby pracowników przyznawane przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej
- Wrzesień – Certyfikat „Gminy otwartej na fundusze strukturalne” przyznany przez Związek
Powiatów Polskich .
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Zakończenie
Szanowni Zebrani!
Przez ostatnie cztery lata wspólnie z Radą Gminy pracowaliśmy na rzecz lokalnej
społeczności. Poszczególne zadania były realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, czego wyrazem było coroczne udzielenie absolutorium z wykonania budżetu oraz
pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wszelkie działania były podejmowane
w myśl zasad przezorności i gospodarności, a kierunek postępowania wytyczały nam uchwały
podejmowane przez Radę Gminy, opinie mieszkańców, Rad Sołeckich i organizacji
społecznych.
Dziękuję Radzie Gminy i Przewodniczącemu Franciszkowi Dziendzielowi za owocną
i

zgodną

współpracę.

Dziękuję

również

przewodniczącym

gminnych

komisji

za zaangażowanie i wszelką pomoc. Wspólnie ponosiliśmy odpowiedzialność za losy naszej
gminy, dzielili troski i cieszyli się z osiągnięć. Zawsze staraliśmy się znaleźć rozwiązanie
najkorzystniejsze z punktu widzenia lokalnej społeczności i rozwoju miejscowości. Kadencję
2002 – 2006 uważam za dobrze wykorzystaną.
Gminie Pawłowice i wszystkim jej mieszkańcom życzę wszelkiej pomyślności i ciągłego,
niezakłóconego wzrostu gospodarczego. Niech kolejne sukcesy, pod kierownictwem
samorządu wyłonionego w najbliższych wyborach, przyczyniają się do stałego podnoszenia
poziomu życia mieszkańców i rozwoju gminy.
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