1



Sprawozdanie


Wójta Gminy Pawłowice
z działalności w piątej kadencji
(listopad 2006 - październik 2010)








Październik 2010
Spis treści 										strona
	Wstęp											4

Budżet Gminy 									4
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 				5
Budownictwo 									6
Gospodarowanie lokalami 								6
Numeracja nieruchomości/nazewnictwo ulic 					6
Gospodarowanie nieruchomościami 						6
Rolnictwo 										7
	Ochrona środowiska 								7

	Likwidacja dzikich wysypisk i sprzątanie dróg				7
	Zbiórka odpadów komunalnych zmieszanych 				8

Zbiórka odpadów segregowanych 						8
	Zbiórka odpadów biodegradowalnych 					8
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 					8
	Utylizacja azbestu								8
Dofinansowania do wymiany kotłów i budowy układów solarnych	9
Wychwytywanie bezpańskich psów i usuwanie padliny			9
Wyjazdy na „zieloną szkołę” 						9
	Melioracje wodne									9

	Gminna Biblioteka Publiczna 							10

Gminny Ośrodek Kultury 								10
Oświata 										12
	Sport/organizacje pozarządowe							14
Pomoc społeczna 									15
	Udzielone świadczenia 								17

	Sprawy obywatelskie 								18

	Liczba ludności									18

Dowody osobiste									18
Urodzenia i zgony									19
Rejestracja przedpoborowych 							19
Urząd Stanu Cywilnego 								19
Jubileuszowe rocznice pożycia małżeńskiego					19
	Punkt kurierski  Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa 		20
Powiatowego w Pszczynie  
	Punkt Potwierdzania Gotowości do Podjęcia Pracy Powiatowego 

Urzędu Pracy										20
	Gminne Centrum Informacji/Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach	20

Ewidencja działalności gospodarczej						21
Prace społecznie użyteczne  							21
	Targi Pracy i Edukacji								22
	Bezpieczeństwo										22

	Ochotnicze Straże Pożarne								22

Państwowa Straż Pożarna								23
	Policja											23
Straż Graniczna									24
Zagrożenie kryzysowe								24
	Ochrona zdrowia 										25	

	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			27

	Inwestycje w Gminie 									27

	Kubaturowe 										27

	Obiektów oświatowych							27

Obiektów sportowych 							28
Obiektów służby zdrowia 							28
Innych obiektów gminnych 						29
	Drogowe 										29

	Nakłady na drogi gminne 							29
	Nakłady na drogi zgodnie z zawartymi porozumieniami		31

Nakłady wydatkowane na drogi w ramach współpracy 
z innymi gminami								32
	Kanalizacyjne									32

Wodociągowe									35
Oświetleniowe 									37
	Utrzymanie urządzeń komunalnych 							37

	Remonty i bieżące utrzymanie budynków komunalnych			37
	Utrzymanie dróg gminnych 							37
	Utrzymanie oświetlenia drogowego 						38
	Utrzymanie odwodnienia dróg							38

Zarządzanie drogami								38
	Prace związane z utrzymaniem kanalizacji sanitarnej oraz sieci 
Wodociągowej									39
	Utrzymanie zieleni gminnej wraz z infrastrukturą 				40

Transport zbiorowy 									40
	Administracja 										40

	Promocja i integracja europejska 							42

Obsługa  w zakresie informatyki i telekomunikacji 				43
	Pozyskane środki unijne								44
	Nagrody i wyróżnienia 								47
	Zakończenie 										48

Zestawienie tabel 									49








Wstęp 
Szanowni Zebrani !
Minęła piąta kadencja samorządowa. Za nami dwadzieścia lat doświadczeń zarządzania lokalnym rozwojem. W Gminie Pawłowice dwie dekady samodzielności zostały dobrze wykorzystane. Wypracowaliśmy szereg działań i metod postępowania, które gwarantują zrównoważony rozwój naszej miejscowości. 
Kadencja 2006 – 2010 ugruntowała działania ekologiczne dotyczące przede wszystkim utrzymania czystości w gminie (zbiórki różnego rodzaju odpadów, utrzymanie dróg), ograniczenia niskiej emisji (dopłaty do kotłów ekologicznych i układów solarnych) oraz uporządkowania spraw związanych z systemem wodno - kanalizacyjnym. Jesteśmy na finiszu budowy kanalizacji sanitarnej, rozpoczęliśmy remont oczyszczalni ścieków, wymieniamy sieć wodociągową. Działania te pochłonęły kilkadziesiąt milionów złotych, ale zgodnie z zasadą gospodarności, blisko połowę kwoty pozyskaliśmy ze źródeł zewnętrznych. Ostatnie cztery lata to również dynamiczny rozwój społeczny. W gminie powstały nowe stowarzyszenia, które aktywnie działają na rzecz mieszkańców, nasze szkoły i organizacje z coraz większą swobodą realizują projekty, również międzynarodowe, finansowane ze środków unijnych. Jako Gmina staliśmy się liderem dwóch przedsięwzięć ważnych dla całego powiatu: informatyzacji oraz Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska” pozyskującego środki unijne dla rolników, przedsiębiorców, organizacji i mieszkańców powiatu. Świadectwem naszego rozwoju jest zajęcie miejsca w pierwszej dwudziestce najlepszych gmin wiejskich w ogólnopolskim Rankingu Zrównoważonego Rozwoju przeprowadzonym na podstawie niezależnych danych GUS w 2010 roku. 
Budżet Gminy
Odzwierciedleniem rozwoju Gminy jest kształtowanie się dochodów w budżecie gminy, które w kolejnych latach wyniosły:
Tabela nr 1 Dochód w budżecie gminy
ROK
 [tyś. zł]
2006
43.263
2007
45.697
2008
59.712
2009
59.959
Planowany na 2010
60.075
Przyczynami różnic dochodów w poszczególnych latach były: wpływy do budżetu gminy            z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych oraz kontrola składanych deklaracji podatkowych.
Dochody ogółem na 1 mieszkańca wg faktycznego miejsca zamieszkania (osoby zameldowane na pobyt stały i pobyt tymczasowy) w naszej gminie kształtują się następująco:
Tabela nr 2 Wielkość dochodu na 1 mieszkańca
ROK
 [zł]
2006
2.449
2007
2.596
2008
3.367
2009
3.359
Planowany na 2010
3.342
W dochodach budżetu gminy dominującą wartość stanowiły dochody własne           z tytułu podatków i opłat lokalnych. 
Tabela nr 3 Udział dochodów własnych w dochodach ogółem
ROK
[%]
2006
64,65
2007
64,42
2008
71,00
2009
68,38

Zadłużenie gminy na koniec roku 2009 wynosiło 7.428 000,00 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). Na 31.12.2006 stan zadłużenia wynosił 6.602.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zostały umorzone pożyczki na łączną kwotę 4.485.013,00 zł 
Tabela nr 4 Zadłużenie ogółem na mieszkańca Gminy 
ROK
[zł]
2006
369
2007
543
2008
598
2009
412
Do 30.09.2010
392

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
W 2006 roku, w celu zapewnienia warunków rozwoju Gminy, 100% obszaru Gminy objęte było obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.               W latach 2006-2010 skupiono się na bieżącej aktualizacji istniejących planów, polegającej na uwzględnieniu potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców oraz dostosowywaniu planów do obowiązujących przepisów prawa. Ponadto, w 2009 roku zaktualizowano Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawłowice.
Tabela nr 5 Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

ROK 

[mpzp]
2007
	Zmiana mpzp część sołectwa Pniówek (wiadukt);

2008
	Zmiana mpzp część sołectwa Warszowice (fragment przy ul. Stawowej, Poprzecznej);
	Zmiana mpzp część sołectwa Warszowice (fragment ul. Boryńskiej);
	Zmiana mpzp część sołectwa Pawłowice  (fragment przy ul. Zjednoczenia);

2009
	Uchwalenie  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawłowice;

Rozpoczęto procedurę zmiany mpzp centrum sołectwa Pawłowice;
Rozpoczęto procedurę zmiany mpzp  części sołectw Pawłowice-Warszowice;
2010
	Rozpoczęto procedurę zmiany mpzp zachodniej części sołectwa Pawłowice;

Rozpoczęto procedurę zmiany mpzp fragmentu sołectwa Warszowice;
Lipiec 2010 - podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pielgrzymowice.




Budownictwo
Od 01 października 2006r. do 30 września 2010r. Wydział Architektury Starostwa Powiatowego w Pszczynie wydał na terenie Gminy Pawłowice 356 pozwoleń na budowę,           w tym 241 pozwoleń dotyczyło budynków mieszkalnych. W tym samym okresie                          w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pszczynie zgłoszono również do użytkowania z terenu Gminy Pawłowice 258 obiektów budowlanych, w tym 208 domów mieszkalnych, najwięcej w sołectwach Pawłowice i Pielgrzymowice. 
Dla porównania, najmniejsze sołectwa w Gminie Pawłowice liczą odpowiednio: Pniówek 159 budynków mieszkalnych, Jarząbkowice 139 budynków mieszkalnych.
Tabela nr 6 Ruch budowlany w Gminie  
ROK 
Budynki zgłoszone do użytkowania 
Wydane pozwolenia na budowę 

Budynki mieszkalne 
Inne budynki 
Budynki mieszkalne 
Inne budynki
Od 01.10-31.12. 2006
11
2
8
6
2007
49
10
76
40
2008
67
4
54
34
2009
48
28
62
15
Od 01.01-30.09
2010
33
6
41
20
RAZEM
208
50
241
115

Gospodarowanie lokalami
Gmina Pawłowice na koniec kadencji 2006-2010 jest właścicielem zasobu mieszkaniowego składającego się z 29 mieszkań komunalnych i 27 mieszkań socjalnych.             W omawianym okresie Gmina utworzyła 8 lokali socjalnych poprzez zaadaptowanie świetlicy w Jarząbkowicach przy ul. Kasztanowej. 

Numeracja nieruchomości, nazewnictwo ulic 
Istotną sprawą jest numeracja porządkowa nieruchomości zabudowanych 
jak i przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W omawianym okresie na terenie Gminy Pawłowice nadano numery 253 nieruchomościom. Zasady pisowni 18 nazw ulic dostosowano do zasad pisowni ulic                      w Centralnym Banku Danych PESEL, co pozwala na jednoznaczną ich identyfikację, ponadto nadano nazwy 19 nowym ulicom, a 18 września 2010r. nadano nazwę parkowi               w Pawłowicach „Park ks. prof. Stanisława Pisarka”.
Tabela nr 7 Wykaz ulic/parku, którym nadano nazwę
Nazwa sołectwa
nazwa ulicy/parku
Golasowice
„KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO”; „GUSTAWA MORCINKA”;
„STANISŁAWA LEMA”;
Pawłowice
„ALEJA LIPOWA”; „STRUMIEŃSKA”; „Park ks. prof. Stanisława Pisarka”;
Pielgrzymowice

„WIDOKOWA”;  „ZIOŁOWA”;
Warszowice
„STRAŻACKA”; „DROZDÓW”; „NAD MŁYNKĄ”; „ŁAGODNA”; „KS. E. PIWONIA”; „RYDZÓW”; „BOROWIKÓW”; „PIEKUCZ”; „KORMORANÓW”; „KS. F. MICZKA”.

Gospodarowanie nieruchomościami
W wyniku przeprowadzonej weryfikacji ustalono, że Gmina jest właścicielem terenów 
o powierzchni 271 hektarw271 hektarów, w tym:
	oddanych w użytkowanie wieczyste: 12,2020 ha;
	oddanych w trwały zarząd: 9,2417 ha;

Powierzchnia gruntów, do których Gminie przysługuje prawo użytkowania wieczystego: 1,4142 ha.
Tabela nr 8 Powierzchnia gruntów oddanych w trwały zarząd: 
Lp.
Jednostka organizacyjna
Pow. [m2]



1
Zespół Szkolno Przedszkolny w Golasowicach przy ul. Janusza Korczaka 1
13.700
2
Publiczne Przedszkole w Warszowicach przy ul. Pszczyńskiej 74
2.500
3
Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudzkiego w Warszowicach przy ul. Pszczyńskiej 2
7.550
4
Zespół Szkolno Przedszkolny w Krzyżowicach przy ul. Szkolnej 7
6.928
5
Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Pawłowicach przy ul. Józefa Pukowca 4 
oraz Szkoła Podstawowa w Pawłowicach przy ul. Józefa Pukowca 4
20.065
6
Publiczne Przedszkole w Modrzewiowym Ogrodzie przy ul. LWP 3
3.842
7
Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Pielgrzymowicach przy ul. Powstańców 6 
oraz Szkoła Podstawowa nr 3 w Pielgrzymowicach przy ul. Powstańców 6
24. 867
8
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach przy ul. J. Pukowca 5
12 965
Razem:
92. 417
W okresie trwania kadencji:
	oddano w użytkowanie wieczyste 1,4638 ha gruntów:

	przy ul. Zjednoczenia w Pawłowicach – gdzie powstaje magazyn główny hurtowni Klimosz;

róg ul. Kruczej i Polnej w Pniówku – gdzie powstaje budynek wielorodzinny.
	zbyto (sprzedaż, zamiana, zwrot): 6,0063 ha;

nabyto: 12,6523 ha.
Rolnictwo
W związku z  obowiązkami nakładanymi na rolników, jak np. ewidencja zwierząt lub też nowe możliwości dofinansowania do produkcji rolniczej, w Urzędzie Gminy organizowane są dwa razy w miesiącu dyżury pracowników Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, a co tydzień – dyżur Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
z Pszczyny.
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).
Dwukrotnie w ciągu roku rolnicy mogą ubiegać się o zwrot części podatku zawartego 
w zakupionym oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolniczej. Rocznie kwota wypłaty zwrotu podatku akcyzowego dla rolników wynosi 200 tysięcy złotych.
Ochrona środowiska 
Likwidacja dzikich wysypisk i sprzątanie dróg
Od 2002 roku do dnia dzisiejszego na terenie gminy funkcjonuje trzyosobowy „patrol ekologiczny” (rowerowy) finansowany z Powiatowego Urzędu Pracy, 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. 


Zbiórka odpadów komunalnych zmieszanych 
Zbiórką odpadów komunalnych zajmuje się 14 firm posiadających zezwolenie Wójta Gminy Pawłowice. Wywozem odpadów komunalnych objętych jest 100% posesji. 

Zbiórka odpadów segregowanych 
Do końca czerwca 2009 roku bezpłatna segregacja odpadów komunalnych prowadzona była przez Urząd Gminy, a od 1 lipca 2009 roku do dnia dzisiejszego prowadzona jest przez firmy, z którymi mieszkańcy mają podpisane umowy na wywóz odpadów komunalnych. Większość firm prowadzi zbiórkę w dalszym ciągu bezpłatnie, odbierając worki ze szkłem, plastikiem i papierem bezpośrednio z posesji.
Ponadto, na terenie Gminy ustawionych jest 75 pojemników do segregacji odpadów 
(w sumie w 22 punktach) na papier, szkło i plastik, które na bieżąco są opróżniane.
Tabela nr 9 Ilość zebranych odpadów segregowanych
Rok 
[t]
2006
401,40
2007
423,45
2008
434,77
2009
446,85

Zbiórka odpadów biodegradowalnych 
Od 2007 roku rozpoczęto w naszej gminie zbiórkę odpadów biodegradowalnych czyli trawy i liści spakowanych. W naszym rejonie w tym czasie zbiórki odpadów biodegradowalnych nie prowadziła żadna gmina. Zbiórka prowadzona jest od maja 
do listopada każdego roku i dla mieszkańców Gminy Pawłowice jest bezpłatna.

Tabela nr 10 Ilość  zebranych odpadów biodegradowalnych
ROK 
 [t]
2007
181,120
2008
253,760
2009
411,200
do 30.09. 2010
271,96

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 
Zbiórką odpadów wielkogabarytowych zajmują się firmy wybrane w procedurze przetargowej oraz firmy działające na zlecenie mieszkańców. Zbiórka jest bezpłatna dla mieszkańców Gminy Pawłowice. Ilość odpadów wielkogabarytowych zebranych 
w latach 2006-2010 przedstawia poniższa tabela.
Tabela nr 11 Ilość zebranych odpadów wielkogabarytowych
ROK 
 [t]
2007
170,640
2008
262,150
2009
339,200
Do 30.09
2010r.
288,66

Utylizacja azbestu
Do 31.12.2009 roku obowiązywała uchwała Rady Gminy Pawłowice w sprawie dofinansowania do demontażu, transportu i utylizacji azbestu. Na podstawie uchwały mieszkańcy mogli skorzystać z dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 75% kosztów związanych z demontażem, transportem          i utylizacją azbestu, ale nie więcej niż 1.200,00 złotych. 

Tabela nr 12 Dofinansowania z GFOŚiGW do usunięcia azbestu

Rok
Ilość wniosków

[Szt.]
Kwota dofinansowania
 [zł]
Ilość usuniętego azbestu
[t]
Od01.10.2006
5
2985,00
7,5
2007
4
3.425,00
11
2008
8
6.467,00
19
2009
6
4.901,00
16,5
Do 30.09.2010
0
0
0
Razem 
23
17.778,00
54

W związku ze zmianami w ustawodawstwie, polegającymi na likwidacji z dniem 
1 stycznia 2010 Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urząd Gminy nie ma prawnej możliwości kontynuowania dofinansowania utylizacji azbestu.

Dofinansowania do wymiany kotłów i budowy układów solarnych
W ramach programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy, polegającej 
na wymianie systemów grzewczych na ekologiczne, z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w okresie sprawozdawczym dofinansowano wymianę kotłów w 188 budynkach. Od początku funkcjonowania programu, to jest od 1998r., wymieniono 800 kotłów, co stanowi ok. 30 % ogólnej liczby domów jednorodzinnych. Ogólna kwota  dofinansowania do zakupu kotłów od początku  programu to jest 1998r. wyniosła ponad 2 miliony złotych. Od 2010r., po zmianie przepisów, oprócz dofinansowań do wymiany kotłów wprowadzono dofinansowania do zakupu układów solarnych. Dofinansowanie wynosi 50% zakupu kotła lub układu solarnego, ale nie więcej niż 5 tysięcy złotych.
Tabela nr 13 Dofinansowania z GFOŚiGW do wymiany kotłów
Rok
Liczba złożonych wniosków
[szt.]
Całkowita kwota dofinansowań
[zł]
IV kwartał 2006
5
10.099,00
2007
62
197.660,00
2008
48
164.782,00
2009
73
244.691,00
Razem
188
617.232,00

Wychwytywanie bezpańskich psów i usuwanie padliny
Gmina organizuje i finansuje wychwytywanie bezpańskich psów oraz utylizację padłych zwierząt. Wymienione działania w zakresie wyłapywania bezpańskich psów obecnie są bezpłatne dla naszych mieszkańców. Bezpańska padlina usuwana jest na koszt gminy. 

Wyjazdy na „zieloną szkołę” 
Do końca 2009r. dla uczniów klas III szkół podstawowych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowane było dofinansowanie 
w wysokości 150 zł na jednego ucznia do wyjazdu na „zieloną szkołę”. W roku 2010 dofinansowanie dla uczniów klas III finansowane jest z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska. Corocznie na „zieloną szkołę” wyjeżdża ok. 180 uczniów klas III szkół podstawowych z terenu gminy Pawłowice. 

Melioracje wodne
Corocznie w budżecie zabezpiecza się kwotę przeznaczoną na konserwację melioracji wodnych na terenie gminy. W latach 2007-2010 beneficjentami dotacji były: Spółka Wodna w Pawłowicach, Spółka Wodna w Pielgrzymowicach, Spółka Wodna 
w Warszowicach, Spółka Wodna w Jarząbkowicach oraz Spółka Wodna w Golasowicach. Konserwację rowów melioracyjnych wykonuje się w celu zabezpieczenia terenów przed lokalnymi podtopieniami. Z otrzymanych środków Spółki Wodne działające na terenie gminy dwukrotnie w ciągu roku wykaszają 45 km rowów melioracyjnych oraz średnio rocznie wykonują gruntowną konserwację 5 km rowów melioracyjnych. 
Tabela nr 14 Kwoty dotacji przeznaczone na melioracje wodne
Rok
[Zł ]
2007
65 845,58
2008
66 569,89
2009
107 697,45
2010
150 268,75

Gminna Biblioteka Publiczna
	W okresie sprawozdawczym zrealizowano większość z zaplanowanych przedsięwzięć, zarówno dotyczących sprawnego funkcjonowania biblioteki, zakupu książek,  jak i poprawy estetyki lokalowej.
	Zwiększono księgozbiór o ponad 13 tys. książek, aktualny stan księgozbioru wynosi 73.432 książek;

 Wzrosła liczba czytelników o 118 osób korzystających z usług biblioteki – aktualna liczba zarejestrowanych czytelników to 3.632;
Wprowadzono centralną rejestrację czytelników i wypożyczeń drogą elektroniczną;
Uruchomiono przeglądarkę  katalogu bibliotek na stronie internetowej GBP;
Utworzono kolejne stanowiska komputerowe dla czytelników (sprzęt zakupiono       z Programu Rozwoju Bibliotek Społeczeństwa Informacyjnego);
W filii Golasowice powstało Centrum Komunikacji Społecznej, łączące funkcje biblioteki, agencji pocztowej i kawiarenki internetowej, obsługiwane przez bibliotekarkę. 
Biblioteka prowadzi różnorodną działalność mającą na celu przybliżenie książki                i literatury czytelnikowi i zachęcaniu go do odwiedzania naszych placówek. Wśród bogatego kalendarza imprez największym powodzeniem cieszą się spotkania autorskie        (między innymi z: Wandą Chotomską, Markiem Szołtyskiem, Grzegorzem Kasdepką, Martą Fox), oraz cykliczne imprezy np. Noc w bibliotece, Tydzień Bibliotek.
Wszystkie lokale biblioteczne zostały wyremontowane i zmodernizowane, 
są estetyczne i funkcjonalne (kolorowe regały dla dzieci, stoliki,  pomoce biblioteczne).       W dalszym ciągu gminna biblioteka mieści się w zbyt ciasnych 
jak na swoje potrzeby pomieszczeniach, co znacznie utrudnia jej działalność.

Wskaźniki (czytelnictwo, wypożyczenia, zakup) są oceniane corocznie przez Bibliotekę Śląską i plasują nas w latach 2007-2009 niezmiennie na I miejscu aktywności bibliotek powiatu pszczyńskiego.
	
Gminny Ośrodek Kultury 
W okresie sprawozdawczym zorganizowano rekordową ilość imprez kulturalnych organizowanych lub współorganizowanych przez GOK (w roku 2006 odbyły się 142 imprezy).
Tabela nr 15 Ilość imprez kulturalnych 
ROK 
[szt]
2007
160
2008
176
2009
188
Do 30.09.2010
148
Do kontynuowanych cyklicznych imprez z lat poprzednich dodatkowo do kalendarza weszły:
	Biesiady w sołectwach współorganizowane przez GOK;
	Majowy Piknik w Parku; 

Wakacyjne warsztaty artystyczne.
W obydwu domach kultury działa 13 zespołów artystycznych i 16 kółek zainteresowań. W porównaniu z rokiem 2006 liczba ta wzrosła o 5 kółek, głównie dzięki utworzeniu w 2007 roku kursów EDU-S dla dorosłych, oferujących: zajęcia z języka angielskiego, języka niemieckiego, warsztaty plastyczne i zajęcia komputerowe. Liczba kursantów od roku 2007 do roku 2010 wzrosła z 45 do 85 osób. W roku 2008 nadano corocznie organizowanemu Dyktandu o Tytuł Mistrza Ortografii imię Heleny Brzozowskiej. 
Gminny Ośrodek Kultury prowadzi ożywioną wymianę międzynarodową, głównie 
ze Szkołą Podstawową w Tepliczce w Słowacji (2 wymiany), z chórami w Niemczech 
(2 wymiany), a w październiku 2010 roku uruchomiono współpracę z partnerem                  w Kippenheim w Badenii – Wirtembergii. 
W 2010 roku GOK wydał książkę opisującą działalność domu kultury w Pawłowicach 
od jego powstania do końca 2009 roku. 
W styczniu 2010 roku chór Animato działający przy GOK zdobył największe 
dotychczasowe osiągnięcie – GRAND PRIX Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie.
-Gazeta „Racje Gminne”
Ciągle rośnie liczba sprzedawanych egzemplarzy gazety „Racje Gminne”. Najwyższy nakład jednego wydania gazety w poszczególnych latach wynosił:
2007 – 1650 egz., 
2008 – 1900 egz., 
2009 – 1900 egz., 
2010 – 1925 egz.	
Liczba punktów sprzedaży wynosi aktualnie 31.

Najważniejsze inwestycje i zakupy 
2007 – Remont i umeblowanie pokoju instruktorskiego, zakup sprzętu do pracowni plastycznej: koło garncarskie, szafy na stroje, zakup sprzętu nagłaśniającego, zakup kontrabasu.
2008 – Gruntowny remont sekretariatu, zakup pianina cyfrowego Roland i fortepianu koncertowego Petrof, zainstalowanie 10 stanowisk komputerowych sfinansowanych ze środków unijnych i uruchomienie Centrum Kształcenia na Odległość.
2009 – Remont budynku oraz zakup i montaż rolet zewnętrznych na budynku domu kultury na Osiedlu, remont pomieszczeń nad Bankiem Śląskim, wymiana okien dachowych, zakup pieca do wypalania ceramiki
2010 – Remont wymiennikowni ciepła, sali ogólnej domu kultury na Osiedlu, wymiana okien na sali widowiskowej i na klatce schodowej w budynku GOK.

Osiągnięcia zespołów (I miejsca):
2007 – I miejsce w XVII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralnej w Namestowie dla „Animato”
2008 – I nagroda na III Festiwalu Chóralnym „Cantate Domino” w Krakowie 
dla „Animato”
2008 – I miejsce w XVIII Spotkaniach z Folklorem w Wodzisławiu Śląskim dla Zespołu „Talizman”
2008 – I miejsce na XV Przeglądzie „Złoty Kłos” w Zebrzydowicach dla zespołu „Jarząbkowianki”
2009 – I miejsce w XVIII Tyskich Wieczorach Kolędowych dla „Animato” 
2009 – Grand Prix w XV Dziecięcym Festiwalu Teatralnym w Czerwionce-Leszczynach dla Teatralnego Bzika
2009 – I miejsce w Przeglądzie Folklorystycznym „Wici” w Chorzowie dla zespołu „Talizman”
2010 – Grand Prix XVI Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie 
dla „Animato”
2010 – I miejsce w XXXI Wojewódzkim Przeglądzie Folklorystycznym „Wici” 
w Chorzowie dla zespołu Jarząbkowianki

Oświata
Placówki oświatowe na terenie Gminy Pawłowice w latach 2007 - 2010:
Na terenie Gminy Pawłowice działa 6 przedszkoli, 6 szkół podstawowych, 3 gimnazja, Liceum Ogólnokształcące oraz Technikum Górnicze. W okresie sprawozdawczym struktura i liczba placówek oświatowych nie uległa zmianie. Systematycznie natomiast zmienia się liczba dzieci w przedszkolach i uczniów w szkołach. Od roku 2007 obserwuje się ciągły wzrost zainteresowania rodziców umieszczeniem dzieci w przedszkolu. Każdego roku zwiększa się liczba oddziałów w tych placówkach. Ważnym krokiem było podjęcie starań o to, by w gminie powstawały niepubliczne placówki przedszkolne. W 2009 roku, przy merytorycznym wsparciu władz Gminy, osoba prywatna założyła niepubliczny punkt przedszkolny, który prosperuje ku zadowoleniu rodziców i dzieci. Gmina dotuje placówkę zgodnie z ustawą o systemie oświaty w wysokości 60% własnych kosztów utrzymania poniesionych na dzieci w placówkach publicznych. 
Tabela nr  16 Liczba uczniów i oddziałów w rozbiciu na poszczególne lata w ujęciu tabelarycznym;
Rok nauki
  2006/2007        
2007/2008        
2008/2009         
2009/2010       
2010/2011

Szkoła
Uczeń 
Oddz.
Uczeń
Oddz.
Uczeń 
Oddz.
Uczeń
Oddz.
Uczeń
Oddz.
Szkoła podstawowa 
1257
58
1220
57
1196
58
1172
57
1141
54
Gimnazja 
754
32
715
30
723
30
655
29
639
28
Liceum Ogólnokształcące 
3-letnie
338
12
315
12
296
11
253
9
235
10
Technikum Górnicze
56
2
122
4
168
6
209
8
210
8
Liceum Profilowane
24
1


 
 
 
 
 
 
OGÓŁEM SZKOŁY
2461
105
2372
103
2383
105
2289
103
2211
100
Przedszkola
414
17
446
20
491
21
540
22
567
23
Wieloletnią tradycją stały się organizowane corocznie liczne konkursy dla uczniów szkół wszystkich szczebli, w tym:
	konkurs o tytuł najlepszego ucznia,
	konkurs o tytuł najlepszego absolwenta,

konkurs o tytuł najlepszego sportowca, 
konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych - zarówno klas I-III jak i klas IV-VI.  
Gmina kontynuuje realizację programu stypendialnego SZANSA przeznaczonego 
dla studentów. 
Tabela nr 17 Ilość przyznanych stypendiów SZANSA
ROK 
[Osoby]
2007
9
2008
9
2009
12
2010
10

Od 2008 roku utworzono program stypendialny dla uczniów pod nazwą MOTYWACJA. 

Tabela nr 18 Ilość przyznanych stypendiów MOTYWACJA
ROK 
[Osoby]
2007
7
2008
9
2009
18
2010
14

Co roku realizowany jest rządowy program dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów klas I-III szkół podstawowych i klas gimnazjalnych, w których dochód na członka rodziny nie przekracza kryterium socjalnego, tzn. 351 zł na osobę. Ponadto, wypłacane są stypendia i zasiłki socjalne dla uczniów spełniających kryterium dochodowe – 351 zł. Środki na powyższe zadania pochodzą z dotacji celowych przekazywanych Gminie. 
Korzystając z posiadanej bazy sportowej uczniowie mają zapewnione regularne zajęcia na basenie Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach. Z basenu korzystają wszystkie szkoły zgodnie z ustalanym harmonogramem od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 7.00 do 15.00. Dla młodszych klas szkół podstawowych gmina zapewnia instruktora nauki pływania. Zimą chętne szkoły mogły również korzystać z zajęć wychowania fizycznego na lodowisku w Pawłowicach. 
W latach 2009 – 2010 szkoły wystąpiły o środki w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”. Każda szkoła podstawowa otrzymała dotację 6 lub 12 tysięcy zł 
z przeznaczeniem na utworzenie i wyposażenie miejsc zabaw dla uczniów klas I-III. Środki pochodziły z budżetu wojewody.
Szkoły i przedszkola Gminy Pawłowice coraz chętniej i częściej sięgają też po środki unijne.
Tabela nr 19 Środki unijne pozyskane przez jednostki oświatowe

Lp.

Nazwa szkoły/przedszkola

Nazwa projektu
Pozyskane środki unijne
[zł]
1
Gimnazjum nr 1 w Pawłowicach
„Bez matmy ani rusz”
38.531,14
2
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Golasowicach
„Euroregion Beskidy to nasza ziemia i wspólna sprawa” -  projekt polsko-czeski
29.439,11
3
Publiczne Gimnazjum nr 2 Pawłowicach
„ Polsko-słowackie warsztaty curlingu”
36.933,82
4
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach 
- „Z wiedzą i  doświadczeniem w przyszłość”
 - Młodzież w działaniu .Akcja 4.3; „ NO BYT   BringingYouth Togrther”                  
80.890,00

20.084,37

5
Przedszkole w Modrzewiowym Ogrodzie w Pawłowicach
„Socrates Comenius”
22.102,20
6
Szkoła Podstawowa Pielgrzymowice
Program Comenius: „Creative Brains”
75.600,00

Sport/organizacje pozarządowe 
W czasie kadencji dla poprawy warunków uprawiania sportu w naszej gminie wykonano:
	W listopadzie 2007r. ukończono i oddano do użytku Centrum Multidyscyplinarne (hala ze sztuczną nawierzchnią pod namiotem w okresie wiosna – jesień, zimą-lodowisko);

We wrześniu 2008r. oddano do użytku boisko ze sztuczną nawierzchnią 
przy szkole w Krzyżowicach;
W roku 2009 w obiekcie hali sportowej przeprowadzono modernizację urządzeń elektrowizyjnych oraz zainstalowano dwa dodatkowe kosze do piłki koszykowej; 
W maju 2010r. oddano do użytku grotę solną.
Obecnie na terenie gminy znajduje się 7 boisk ze sztuczną nawierzchnią 
i 5 pełnowymiarowych boisk trawiastych do piłki nożnej.
Gminny Ośrodek Sportu posiada bogatą ofertę, którą w okresie mijającej kadencji poszerzył o: 
	Od roku 2007 o dyscypliny zimowe – łyżwiarstwo i curling;

Od 2007 dodano naukę pływania dla niemowląt oraz aerobik w wodzie i na salce gimnastycznej;
	Od 2010r. istnieje możliwość korzystania z seansów w grocie solnej w celach rehabilitacji, profilaktyki i ochrony zdrowia. 
Obiekty sportowe nadal cieszą się dużym zainteresowaniem. W latach 2006 – 2010 z pływalni skorzystało około 600.000 klientów, natomiast halę sportową wynajęto na 10.000 godzin. W ciągu 3 sezonów działalności Centrum Multidyscyplinarnego (2007-2009)
 z lodowiska i toru curlingowego skorzystało około 60.000 osób, natomiast halę 
ze sztuczną nawierzchnią pod namiotem wynajęto ogółem na 2.500 godzin.
Od 1 czerwca 2010r. z groty solnej skorzystało 620 osób.
Dzięki istnieniu odpowiedniego zaplecza, na terenie obiektów GOS, organizowanych jest szereg imprez o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Wzrosła liczba organizowanych imprez sportowych, każdego roku jest ich około 35 o różnym zasięgu.
Lokalnym: gminne turnieje w piłce nożnej, siatkowej, koszykowej, tenisie stołowym oraz skacie, Mistrzostwa Gminy Pawłowice w narciarstwie alpejskim – slalom gigant;
Ogólnopolskim: Halowy Puchar Polski w piłce nożnej, Turniej Miast Śląskich w Piłce Siatkowej Plażowej, w 2009 roku Europejki Tydzień Sportu (ok. 5.000 uczestników) oraz w 2010 roku - 52 Zlot TKKF (ok. 1000 uczestników w 17 dyscyplinach sportu); Puchar Polski Juniorów - zawody wspinaczkowe; Korespondencyjne Mistrzostwa Polski w pływaniu              11-latków;
Międzynarodowym: Międzynarodowy Turniej Koszykówki Kobiet, Międzynarodowe Grand Prix w Judo oraz Międzynarodowy Otwarty Maraton Szachowy o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Pawłowice, Międzynarodowy Wyścig Kolarski - kryterium uliczne - o puchar Wójta Gminy Pawłowice.
W okresie sprawozdawczym wzrosła liczba organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Pawłowice o 4 - powstał Młodzieżowy Klub Sportowy „PROMYK” w Golasowicach, Klub Sportowy „Pawłowice” w Pawłowicach, Stowarzyszenie „Aktywne kobiety na rzecz rozwoju wsi” w Krzyżowicach, Klub Sportowy „ALPINO”- sekcja Pawłowice. W 2006 roku do 13 organizacji należało 1000 członków. Aktualnie na terenie Gminy działa 17 organizacji pozarządowych skupiających około 1250 członków. 
Z budżetu Gminy corocznie na współpracę z organizacjami pozarządowymi przeznaczane są środki finansowe na szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizację imprez sportowych. W okresie sprawozdawczym oferta została rozszerzona o organizację zajęć 
w czasie ferii zimowych i wakacji letnich oraz o organizacje obozów sportowych, a od 2008 r. także o imprezy kulturalne.
Z kolei do cyklicznych imprez kulturalnych realizowanych przez Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne Karola Miarki należą: Biesiada Śląska, plener malarski dla dzieci i młodzieży oraz uroczystości związane z upamiętnieniem urodzin Karola Miarki. 

Tabela Nr 20 Wykaz przeznaczonych środków budżetowych dla organizacji pozarządowych 
ROK
Szkolenie dzieci 
i młodzieży
Imprezy sportowe
Zajęcia podczas ferii zimowych /wakacji letnich 
Obozy sportowe
Imprezy kulturalne 
budżet ogółem
[zł]
2007
218.525,00
48.780,00
x
X
X
267.305,00
2008
233.000,00
74.045,00
x
X
20.000,00
327.045,00
2009
208.000,00
114.000,00
15.000,00
X
15.000,00
352.000,00
2010
236.000,00
132.930,00
18.940,00
12.440,00
19.500,00
419.810,00
SUMA
895.525,00
369.755,00
33.940,00
12.440,00
54.500,00
1.366.160,00

Prężnie działające organizacje sportowe osiągają coraz lepsze wyniki 
we współzawodnictwie sportowym. W związku z powyższym, Rada Gminy Pawłowice uchwaliła w roku 2008 Program stypendialny „SPORTOWIEC”. Od 2008 do 2010 roku przyznano 23 stypendia oraz 6 nagród.
	W 2008 roku przyjęto Program Rozwoju Sportu w Gminie Pawłowice na lata 2009-2015 oraz została powołana Gminna Rada Sportu, do której należy 11 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz 3 przedstawicieli Wójta Gminy Pawłowice.
	Aby poprawić przepływ informacji dla mieszkańców Gminy o działaniach organizacji pozarządowych, powstała internetowa Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych. Na mapie umieszczane są informacje dotyczące stowarzyszeń, zakresu ich działalności oraz wykaz organizowanych imprez, a także relacje z ich przebiegu. 

Pomoc społeczna 
Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2006 - 2010 wykonywał swoje zadania 
w oparciu o statut Ośrodka oraz obowiązujące ustawy, w tym m. in. ustawę o pomocy społecznej, ustawę o świadczeniach rodzinnych, ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawę o dodatkach mieszkaniowych.
Pracownicy OPS wykonali zadania określone w „Gminnej Strategii Rozwiązywania  Problemów Społecznych w Pawłowicach na lata 2008–2013” przyjętej uchwałą 
nr XIX/236/2008 Rady Gminy Pawłowice z 28 listopada 2008 r., i tak zrealizowano:
Spotkania integracyjne dla osób starszych, niepełnosprawnych:
	spotkanie wielkanocne - organizowane od 2009r.,
	spotkanie wigilijne – kontynuacja spotkań od 2001r.,

spotkanie grillowe – zorganizowane w 2009r., w 2010r. wycieczka,
„Dzień Dziecka” organizowany dla Dzieci z Domu Pomocy Społecznej 
w Pielgrzymowicach (od 2003r.),
grupa samopomocowa dla osób niepełnosprawnych - istnieje od 2008r.,
w spotkaniach uczestniczył także psycholog.
Aktywizacja osób bezrobotnych:
prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku 
dla bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej – organizowane 
od 2006r.,
	Ośrodek Pomocy Społecznej od 2008r. realizuje projekt systemowy pn. „IMPULS – aktywizacja społeczno zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Pawłowice” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt został skierowany do 10 osób z terenu Gminy Pawłowice korzystających z pomocy społecznej, które są zagrożone wykluczeniem społecznym i znajdują się  w wieku aktywności zawodowej.
	Odwiedziny środowiskowe:

	w 2008r. przeprowadzono odwiedziny u wszystkich osób po 75 roku życia,
	chcąc wyjść na przeciw potrzebom społecznym, pracownicy socjalni 
od kwietnia 2010r. rozpoczęli odwiedziny środowiskowe wszystkich osób zamieszkujących gminę. Odwiedziny pozwolą ocenić rodzaj i skalę potrzeb. Na bieżąco też pracownicy socjalni dokonują odwiedzin u swoich podopiecznych.

	Pozostałe zadania:

	od 2005r. Ośrodek koordynuje działania wolontariuszy – organizuje szkolenia, spotkania z wolontariuszami, współpracuje z instytucjami zatrudniającymi wolontariuszy,
	zespół interdyscyplinarny – istnieje od 2009r., został powołany m.in. w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W spotkaniach uczestniczą przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Oświaty, Sądu,
	kurs nauki pływania dla dzieci niepełnosprawnych zorganizowany na krytej pływalni „Wodny Raj” przy Gminnym Ośrodku Sportu w Pawłowicach. 
W kursie udział wzięło 7 dzieci. Nauka pływania odbywała się od kwietnia 
do lipca 2010r.,
	od 01.02.2010r. do 30.06.2010r. Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował projekt konkursowy pn. „Psia łapa”. W projekcie bezpłatnie uczestniczyło dziesięcioro dzieci z Gminy Pawłowice, w tym siedmioro niepełnosprawnych. Wspólną cechą całej grupy był niedostateczny lub utrudniony dostęp 
do nowoczesnej i atrakcyjnej oferty edukacyjnej. Program obejmował zajęcia edukacyjne z certyfikowanym psem-terapeutą, pracującym na co dzień 
z dziećmi niepełnosprawnymi, naukę języka angielskiego oraz arteterapię.

Udzielone świadczenia
Tabela 21 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny


Rodzaj świadczenia

Ilość osób, rodzin pobierających świadczenie


Rok 2007

Rok 2008
Rok 2009
do 30.09. 2010       
Zasiłki rodzinne
1159
983
825
698
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
86
80
70
43
Dodatek z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego
52
50
43
32
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
58
45
41
32
Dodatek z tytułu rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
41
48
38
35
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
691
499
511
398
Dodatek z tytułu nauki poza miejscem zamieszkiwania
161
121
126
103
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
153
174
155
165
Jednorazowa zapomoga „becikowe”
214
232
244
165
Zaliczka alimentacyjna – fundusz alimentacyjny (od 2008r.)
45
40
46
53
Zasiłki pielęgnacyjne
218
231
263
281
Świadczenia pielęgnacyjne
14
18
18
39
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
3
3
3
3
Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe
13
16
13
28

W związku ze zmianą przepisów, od 01.01.2010r. o świadczenie pielęgnacyjne mogą ubiegać się osoby niezależnie od dochodu, stąd znaczny wzrost przyznanych świadczeń.
Tabela Nr 22 Dodatki mieszkaniowe 

Ilość wypłaconych dodatków mieszkaniowych
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
 Rok 2010 (I-IX)

502
299
294
223

Ilość rodzin objętych pomocą

65

29

34

28

Na zauważalny spadek liczby osób objętych pomocą od roku 2008 niewątpliwie ma wpływ przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, w oparciu o który dokonuje się analizy dochodów i wydatków.
Tabela Nr 23 Liczba osób i rodzin objętych pomocą
Rok
Liczba osób, którym przyznano świadczenie
Liczba rodzin objętych pomocą
2007
436
244
2008
240
158
2009
194
172
Do 30.09.2010
154
113

O spadku liczby osób pobierających świadczenie z pomocy społecznej może świadczyć m. in. spadek bezrobocia,  usamodzielnianie się  rodzin, oferowanie pracy np. w ramach prac społecznie użytecznych czy też wnikliwe kontrole w środowisku.
Tabela Nr 24 Świadczenia z pomocy społecznej



Rodzaj świadczenia

Liczba osób/rodzin objętych świadczeniem


Rok 2007


Rok 2008

Rok 2009 

do 30.09.2010r. 
Zasiłki stałe
21
24
21
20
Zasiłki okresowe
40
47
46
29
Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej
2
2
2
2
Interwencja kryzysowa
0
3
1
0
Schronienie 
5
0
0
0
Posiłek
w tym dla dzieci 
141
133
94
84
70
57
50
41
Usługi opiekuńcze
0
0
0
0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
14
13

14
Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe
-
-
1
1
Zasiłki celowe i pomoc w naturze 
294
130
153
98
Ubranie
32
0
0
0
Zasiłki celowe – zdarzenie losowe
4
0
2
8
Udzielanie porad, informacji, świadczeń pieniężnych:
w tym wyłącznie udzielanie porad i informacji: 

411

245

142

54

151

48

147

74
Sprawienie pogrzebu
0
0
1
0
Co roku zmniejsza się liczba osób pobierających zasiłki celowe jak i osób otrzymujących posiłek, w tym dzieci. Mniejsza liczba osób wynika m. in. ze spadku bezrobocia, usamodzielniania się rodzin, oferowania pracy, np. w ramach prac społecznie użytecznych oraz wnikliwe kontrole w środowisku. Pozostałe świadczenia utrzymują się na porównywalnym poziomie.
Sprawy obywatelskie 
Liczba ludności.
W minionej kadencji liczba ludności utrzymywała się na następującym poziomie:
Tabela Nr 25 Liczba ludności 
Rok
(wg stanu na 31 grudnia)
2007
2008
2009
do 30.09.2010
Pobyt stały

17.551
17.619
17.659
17.691
Pobyt czasowy

363
354
340
292
Razem mieszkańcy Gminy Pawłowice
17.914
17.973
17.999
17.983

Dowody osobiste.
Tabela nr 26 Liczba wydanych dowodów osobistych 
Rok (wg stanu na 31 grudnia)
2007
2008
2009
do 30.09.2010
Liczba wydanych dowodów osobistych.

3306
1675
1069
917


Urodzenia i zgony.
Tabela nr  27 Liczba urodzeń i zgonów
Rok
Urodzenia
Zgony
Bilans
2007
214
127
+   87
2008
231
110
+ 121
2009
238
131
+ 107
Do 30.09.2010r
170
108
+  62

Rejestracja przedpoborowych
W minionej kadencji wzywano do rejestracji i poboru mężczyzn z następujących roczników:
Tabela nr 28 Rejestracja przedpoborowych 
Rok
Rocznik
Liczba wezwanych do rejestracji
2007
1988
139
2008
1989
133
2009
1990
145
Do 30.09.2010r
1991
133 + 142 kobiety
Do końca 2008r. prowadzona była kwalifikacja przedpoborowych, którzy musieli się stawić do urzędu gminy celem rejestracji, a w roku następnym stawiali się w starostwie powiatowym, gdzie prowadzony był pobór.
Na podstawie znowelizowanych przepisów informacje o liczbie mężczyzn i kobiet kwalifikujących się do poboru  sporządzane są w gminach i przekazywane na koniec roku do Wojskowej Komendy Uzupełnień. Dopiero w roku następnym stawiają się w powiecie do poboru wojskowego. 

Urząd Stanu Cywilnego 
W minionej kadencji zawarto 589 małżeństw, w tym 140 w miejscowym Urzędzie Stanu Cywilnego.
Tabela nr 29 Liczba zawartych małżeństw 
Rok
Liczba sporządzonych aktów małżeństw
W tym udzielonych ślubów cywilnych
W tym wpisanych aktów zagranicznych 
2007
154
38
13
2008
162
41
7
2009
166
34
5
do 30.09.2010
112
27
5

Jubileuszowe rocznice pożycia małżeńskiego.
		Od 16 lat organizowane są uroczyste spotkania 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 spotkaniu w kolejnych latach była następująca:

Tabela nr 30 Ilość jubileuszy małżeńskich 
Rok
50-lecia
55-lecia
60-lecia
65-lecia
2007
11
5
2
-
2008
30
9
1
-
2009
24
5
3
1
Do 30.09.2010
15
8
3
-

Punkt kurierski Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pszczynie
Na podstawie porozumień zawieranych co roku ze Starostą Pszczyńskim 
w tutejszym urzędzie nadal funkcjonuje Punkt Kurierski Wydziału Komunikacji 
i Transportu, w którym mieszkańcy załatwiają wszystkie sprawy należące do zakresu działania tego wydziału,  bez konieczności wyjazdu do Pszczyny.

Tabela nr 31 Ilość przyjętych spraw przez Punkt kurierski WKiT 
Rok
2007
2008
2009
do 30.09.2010
Liczba przyjętych spraw dot. prawa jazdy.
618
672
746
491
Liczba przyjętych spraw dot. rejestracji. 
4043
4876
3221
2643
RAZEM
4661
5548
3967
3134

Punkt Potwierdzania Gotowości do Podjęcia Pracy Powiatowego Urzędu Pracy
Funkcjonujący na podstawie porozumienia ze Starostwem Pszczyńskim 
od 2002r. Punkt Potwierdzania Gotowości do Podjęcia Pracy Powiatowego Urzędu Pracy     z dniem 1 kwietnia 2008r. został zamknięty. W roku 2008 zmniejszyła się liczba osób bezrobotnych z prawem do zasiłku do 53 osób. Dalsze finansowanie punktu nie było celowe. Liczba osób bezrobotnych jest na bieżąco monitorowana. 
Tabela nr 32 Stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie

Województwo
Powiat
Gmina
31.12.2006
12,8%
9%
6,4%
31.12.2007
9,3%
6,7%
4,9%
31.12.2008
6,9%
3,8%
2,7%
31.12.2009
8,9%
5,4%
4,6%
31.08.2010
9,2%
5,8%
3,9%

Tabela nr 33 Bezrobocie na dzień 30.09.2010r. w Gminie Pawłowice
Gmina 
Pawłowice 
Bezrobotni
Długotrwale bezrobotni 
Bezrobotni z prawem         do zasiłku 

Ogółem
Kobiety
Ogółem
Kobiety
Ogółem
Kobiety

3340
225
88
70
53
42

Gminne Centrum Informacji/Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach 
Gminne Centrum Informacji w Pawłowicach rozpoczęło swoją działalność 
1.03.2005r. i działało do 16 kwietnia 2008r. w Urzędzie Gminy Pawłowice w budynku C. Z usług GCI w tym okresie skorzystało ok. 3178 osób. W związku z pozyskaniem funduszy w ramach Działania 2.1. Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie” i utworzeniem w Domu Kultury w Pawłowicach Osiedlu „Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach” zadania GCI przeniesiono do nowo utworzonego Centrum. W Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach można skorzystać z bezpłatnych szkoleń kursów e-learningowych obejmujących między innymi tematykę IT, prawo, przedmioty z zakresu szkoły średniej, języki obce, szkolenia zawodowe. Na miejscu można korzystać z dostępu do darmowego Internetu w celu poszukiwania pracy. Z kursów mogą korzystać wszyscy zainteresowani, bez względu na wiek, zatrudnienie, bądź brak zatrudnienia, można korzystać z platformy e-learningowej w domu.
Stan na dzień 30.09.2010:
	67 dostępnych kursów, 
	133 zdane  egzaminy,
	212 zarejestrowanych użytkowników, 
	694 otwartych kursów.


Tabela nr 34 Liczba osób korzystających z CKNONW
ROK 
Liczba osób
2008
1057
2009
1282
2010
1256
Ewidencja działalności gospodarczej.
Podmioty zarejestrowane w systemie REGON na terenie Gminy Pawłowice według danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego:

Tabela nr 35 Podmioty gospodarcze zarejestrowane w systemie REGON 
 ROK 
2006

2007
2008
2009
Ogółem
1169
1168
1186
1182
Sektor publiczny
32
31
31
30
Sektor prywatny
1137
1137
1155
1152

Statystyka rozwoju przedsiębiorczości w gminie na podstawie podmiotów wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej Wójta Gminy Pawłowice:

Tabela nr 36 Podmioty zarejestrowane w Ewidencji Działalności Gospodarczej 
Wyszczególnienie 
2007
2008
2009
 do 30.09.2010
Liczba wpisów do Ewidencji Działalności Gospodarczej

778

783

820

850

Prace społecznie użyteczne
Gmina corocznie składa wniosek o organizację prac społecznie użytecznych 
na podstawie Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 69 poz.415 z 2008r. z późniejszymi zmianami). Prace społecznie użyteczne to instrument rynku pracy skierowany do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, a jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Odmowa propozycji pracy złożonej przez urząd grozi utratą statusu bezrobotnego na 120 dni. Dzięki sukcesywnej organizacji przez Urząd Gminy i OPS prac społecznie użytecznych zmniejszyła się znacznie liczba osób korzystających ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Tabela nr 37 Prace społecznie użyteczne
Rok
Zapotrzebowanie
Liczba bezrobotnych, którzy podjęli prace społecznie użyteczne
Liczba osób, które nie stawiły się do wykonywania prac społecznie użytecznych
2007
13 osób
22 osoby
4
2008
14 osób
14 osób
1
2009
14 osób
25 osób
3
2010
30 osób
30 osób
3
RAZEM
71
91 osób
11
Różnica wynikająca z kolumny „zapotrzebowania”, a liczbą osób bezrobotnych, które podjęły prace społecznie użyteczne spowodowana jest usamodzielnieniem się osób korzystających z pomocy.


Targi Pracy i Edukacji. 
Od 2006r. corocznie Gmina organizuje Targi Pracy i Edukacji, na które zapraszane są okoliczne Powiatowe Urzędy Pracy, młodzieżowe biura pracy, agencje pracy tymczasowej, lokalni pracodawcy, szkoły wyższe, policealne i średnie. 

Tabela nr 38 Targi pracy 
Rok
Liczba wystawców
Liczba osób odwiedzających targi
Liczba ofert pracy
2007
24
Ok. 400 osób
350
2008
28
Ok. 300 osób
200
2009
20
Ok. 300 osób
140
2010
20
Ok. 300 osób
200

Bezpieczeństwo
Ochotnicze Straże Pożarne
Na terenie Gminy funkcjonuje 6 jednostek OSP w sołectwach: Pawłowice, Warszowice, Golasowice, Pielgrzymowice, Krzyżowice, Jarząbkowice.
Zarejestrowane w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym są jednostki z Pawłowic, Warszowic, Golasowic, Pielgrzymowic. Nadzór organizacyjny nad jednostkami pełni Powiatowa Straż Pożarna w Pszczynie. W budżecie Gminy co roku przeznacza się środki finansowe na działalność statutową jednostek OSP.
Tabela nr 39 Środki budżetowe na działalność statutową OSP 
Wydatki bieżące na ochronę przeciwpożarową
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Kwota
139.123,00 zł
60.228,00 zł.
115.820,00 zł.
129.250,00 zł.

Dodatkowo w roku 2010 zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy marki Mercedes-Benz dla OSP Pawłowice za łączną kwotę 563.890 zł, w tym dotacja Gminy wyniosła 313.890 zł. Poprzedni samochód tej jednostki, STAR 244, został sprzedany Gminie Krzykosy za kwotę 12.000 zł. 
Tabela nr 40 Statystyka wyjazdów Ochotniczych Straży Pożarnych.
Wyszczególnienie 
2007
2008
2009
do 30.09.2010
Liczba wyjazdów 
do pożarów
59
20
29
11
Liczba wyjazdów do miejscowych zagrożeń
88
100
94
144
Fałszywe alarmy
6
0
1
2

Tabela nr 41 Liczba członków OSP na terenie Gminy:
Wyszczególnienie 
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Liczba członków
291
285
297
289

Jednostki  Ochotniczych Straży Pożarnych co roku biorą udział w zawodach pożarniczych. Do największych osiągnięć można zaliczyć:
Rok 2007:
V Powiatowe Zawody Strażackie :
Grupa  MDP dziewcząt:
I miejsce – OSP Pawłowice
II miejsce – OSP Golasowice  
Grupa MDP chłopców:
I miejsce –  OSP Pawłowice
Grupa C kobiet:
I miejsce OSP Pawłowice
Grupa A mężczyzn:
I miejsce – OSP Golasowice
Rok 2008:
V  Zawody Wojewódzkie:
Grupa MDP chłopcy:
III miejsce – OSP Pawłowice
Grupa C kobiet:
II miejsce – OSP Pawłowice
Grupa B mężczyzn:
II miejsce – OSP Pawłowice
Rok 2009:
VI Powiatowe Zawody Strażackie:
MDP chłopcy:
I miejsce – OSP Pawłowice
II miejsce – OSP Pielgrzymowice
Grupa C kobiety:
I miejsce – OSP Pawłowice
MDP dziewcząt:
III miejsce – OSP Pawłowice
II miejsce – OSP Pielgrzymowice
Grupa seniorów:
I miejsce – OSP Pawłowice
III miejsce – OSP Golasowice

Państwowa Straż Pożarna
W roku 2010 dofinansowano zakup specjalistycznego pojazdu pożarniczego z drabiną mechaniczną dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu –Zdroju za kwotę 50.000zł. 

Policja
Tabela nr 42 Wykaz przestępstw i wykroczeń na terenie Gminy 
Wyszczególnienie

Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
( I półrocze)
zabójstwo
0
0
0
1
gwałt 
0
0
0
0
kradzież mienia
77
68
47
19
kradzież z włamaniem
49
41
65
21
rozbój, wymuszenie rozbójnicze
4
4
17
0
bójka lub pobicie
7
2
8
2
fałszerstwo
7
4
7
0
oszustwo
6
2
11
3
uszkodzenie mienia
12
13
15
6
Inne (np. narkotyki, znęcanie się, przestępstwa drogowe)
59
87
86
45

Wprowadzenie dodatkowych służb, patroli pieszych policjantów na terenie gminy oraz patroli Wojewódzkiego Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie 
na terenie wszystkich sołectw przyczynia się do poprawy stanu bezpieczeństwa 
w Gminie. Co roku z budżetu Gminy przeznaczane są środki finansowe na dodatkowe patrole policji oraz na bieżące funkcjonowanie Komisariatu Policji w Pawłowicach.

Tabela nr 43 Środki budżetowe na patrole Policji 
Rok

Ponadnormatywny czas pracy policji
Bieżące funkcjonowanie Komisariatu Policji 
w Pawłowicach
2007
50.000zł.
0
2008
60.000zł.
15.000zł.
2009
57.000zł.
13.000zł.
2010
60.000zł.
10.000zł.

W celu poprawienia bezpieczeństwa i ochrony mienia, w 2010 roku rozbudowano już istniejący system monitoringu wizyjnego (7 kamer: Deptak Osiedle, Rondo, Rynek)                o kolejne 4 kamery. W związku z powtarzającymi się aktami wandalizmu kamery usytuowano w Parku ks. prof. Stanisława Pisarka.

4)Straż Graniczna
Celem zwiększenia bezpieczeństwa na drogach w roku 2009 dofinansowano zakup zestawu urządzeń wraz z oprogramowaniem służącym do kontroli tachografów cyfrowych i analogowych na kwotę 4.500zł. dla Placówki Straży Granicznej w Zebrzydowicach. 
W roku 2010 dofinansowano Śląski Oddział Straży Granicznej kwotą 4.000,00 zł na dodatkowe patrole szklaków komunikacyjnych na terenie Gminy Pawłowice.

5)Zagrożenie kryzysowe 
W związku z powodzią która miała miejsce na terenie Gminy Pawłowice w 2010 roku, Wójt Gminy ogłosił alarm przeciwpowodziowy., który obowiązywał od 16 do 21 maja. Odnotowano wówczas opady średnio 300 litrów/m2. Rowy melioracyjne na terenie Gminy są przez cały rok konserwowane i w miejscach nie objętych szkodami górniczymi woda samoistnie opadła, nie powodując większych strat, natomiast w miejscach prowadzenia eksploatacji górniczej pojawiły się zalewiska wody powodując podtopienia zabudowań mieszkalnych i gospodarczych. Największe zalewiska powstały na ul. Wyzwolenia w Pawłowicach, na ul. Ligonia i ul. Zwycięstwa (okolice „Bajki”) 
w Krzyżowicach oraz w Pniówku przy ul. Pszczyńskiej. W sumie ewakuowano 12 osób oraz zwierzęta gospodarskie. 
Zagrożenie przeciwpowodziowe miało miejsce ponownie w czerwcu (2-4 czerwca 2010)               i wrześniu (2 września 2010), jednak opady nie były tak intensywne i długotrwałe jak                w maju, choć w czerwcu ponownie trzeba było ewakuować cztery osoby. Sztab kryzysowy w Urzędzie Gminy działał 24h na dobę, w akcję zaangażowane były jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy, Policja i służby z Kopalni Węgla Kamiennego Pniówek.
Powódź przyniosła wiele strat, szczególnie w uprawach rolnych oraz zniszczeń na drogach i w budynkach mieszkalnych. Wszyscy poszkodowani zostali objęci niezbędną opieką zarówno w czasie powodzi, jak i w okresie późniejszym, podczas usuwania jej skutków               i wypłaty odszkodowań.  

Ochrona zdrowia 
Na terenie gminy działa osiem Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej realizujących opiekę w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na terenie gminy od 2006 r. działa hospicjum stacjonarne zapewniające całodobową opiekę chorym, prowadzone przez Caritas Archidiecezji Katowickiej. Podczas ostatniej kadencji 
na terenie gminy rozpoczął działalność Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „CALM- MED.” Obecnie na terenie gminy działają 4 apteki i 4 punkty apteczne. W okresie kadencyjnym uruchomiona została jedna nowa apteka, a jedna powstała 
z przekształcenia punktu aptecznego.  
Corocznie gmina sporządza harmonogram profilaktycznych zadań zdrowotnych, na które przeznacza środki finansowe w wysokości 60.000,00 zł.
W ramach profilaktyki zdrowotnej kontynuowane są zadania dla:  
	Dzieci przedszkolnych oraz dzieci do 6 lat w zespołach szkolno-przedszkolnych, które nie są objęte świadczeniami higieny przedszkolnej z Narodowego Funduszu Zdrowia. W latach 2007-2010 objęto profilaktyką 16.197 dzieci i wydatkowano ogółem 42.951,95zł.
	Dorosłych i programy edukacyjne dla młodzieży licealnej. Wykaz realizowanych zadań oraz liczba osób biorących udział w badaniach i programach edukacyjnych obrazuje tabela nr 44 Realizacja profilaktyki zdrowotnej w latach 2007-2010. Badania profilaktyczne cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców Gminy, w okresie sprawozdawczym z badań skorzystało ogółem 4788 mieszkańców, wśród których wykryto 1251 zmian, mogących świadczyć o rozwoju choroby. Liczba ta stanowi 26 % ogółu przebadanych. Wszystkie badania profilaktyczne wykonywane są bez skierowania lekarskiego, z możliwością wcześniejszej rejestracji. Mieszkańcy korzystający z badań otrzymują wyniki badania oraz są informowani o konieczności rozpoczęcia leczenia lub dalszej diagnostyki.

Ponadto, kontynuowana jest organizacja Dnia Promocji Zdrowia w Gminie Pawłowice. 
W latach 2007-2010 z badań, konsultacji i porad podczas Dni Promocji Zdrowia skorzystało ok. 1300 osób. 




Tabela nr 44 Realizacja profilaktyki zdrowotnej w latach 2007-2010
Rodzaj badania 
2007
2008
2009
Do 30.09.2010 

Liczba osób objętych profilaktyką 
Środki budżetowe [zł]
Liczba osób objętych profilaktyką 
Środki budżetowe [zł]
Liczba osób objętych profilaktyką 
Środki budżetowe [zł]
Liczba osób objętych profilaktyką 
Środki budżetowe [zł]
Opieka zdrowotna nad dziećmi
w przedszkolach i dziećmi do 6 lat w zespołach szkolno-przedszkolnych


3803


11.409,00


4273


10.254,80


4650


12.090,00


3471


9.198,15

Wykrywanie wad postawy

187

1.365,10

380

2.850,00

-

-

-

-

USG piersi i USG narządu rodnego 

247

22.230,00

80

6.400,00

222

19.980,00

180

18000,00

 Badanie PSA 

464

4.872,00

235

2.937,50

270

2.997,00 

225

2812,50

Mammografia 

163

10.595,00

153

9.945,00

88

-

144

-
szkolenia z ratownictwa medycznego

26
120,00 zł/. Osoba 

-

-

-

-

-

-
Cytologia

85
2.975,00
85
2.975,00
85
2.975,00
114
3990,00
Badanie krwi w zakresie określania poziomu Ca 19-9 

-

-

- 

-

163

3.260,00

- 

- 
Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych-depresja 

-

- 

- 

-


28


540,00

- 

- 
Program edukacyjny w zakresie promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń nerwicowych 


-


-


-


-


48


480,00


-


-
program edukacyjny w zakresie promocji zdrowego stylu życia- zapobieganie anoreksji 



-


-


-


-


25


200,00


-


-

Profilaktyka tarczycy 

-

-

-

-

-

-

375

3000,00
Profilaktyka raka jelita grubego 

-

-

-

-

-

-

191

     1146,00
Określanie poziomu cholesterolu we krwi 

-

-

123

984,00
-
-

402

2814,00
RAZEM
4975
53.446,10
5329
36.346,30
5579
42.522,00
5102
40.960,65
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi przeznaczane są środki z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W ramach tych środków:
finansowano wyjazdy dzieci z rodzin z problemem alkoholowym na kolonie letnie z programem profilaktycznym; w okresie od 2007-2010r. z wyjazdów takich skorzystało 160 dzieci z terenu gminy;
dofinansowywano różne wyjazdy dzieci i młodzieży, na których realizowane były programy profilaktyczne;
finansowano działalność  punktu  konsultacyjnego, w ramach którego przyjmował: terapeuta ds. uzależnień, psychoterapeuta ds. przemocy w rodzinie, prawnik dla osób w trudnej sytuacji życiowej;
	w 2010r. uruchomiono telefon zaufania dla osób doświadczających przemocy 
i sprawców przemocy w rodzinie;
finansowano działalność świetlicy środowiskowej w Osiedlowym Domu Kultury w Pawłowicach;
podejmowano rozmowy motywacyjno – interwencyjne z osobami uzależnionymi od alkoholu;
w szkołach realizowano profilaktyczne programy zdrowotne dot. uzależnień;
od 2009r. realizowano pozalekcyjne zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci 
z terenu gminy;
prowadzona jest stała współpraca z Izbą Wytrzeźwień w Tychach – poprzez finansowanie dodatkowych zadań profilaktycznych w Izbie Wytrzeźwień dla naszych mieszkańców. 

Inwestycje w Gminie
Inwestycje  w gminie oraz modernizacja mienia komunalnego są traktowane priorytetowo, co odzwierciedlają wydatki inwestycyjne na jednego mieszkańca 
poniesione w kolejnych latach oraz % budżetu gminy corocznie przeznaczany 
na inwestycje.
Tabela Nr 45 Środki budżetowe przeznaczane na inwestycje 
Rok
Budżet gminy na wydatki inwestycyjne
[%]
Wydatki inwestycyjne 
Gminy
[tys. zł]
2006
40,4
19.770
2007
39,4
19.689
2008
34,6
17.778
2009
34,5
20.562
2010
35,7
25.051

Kubaturowe:
obiektów oświatowych
Tabela nr 46 Inwestycje kubaturowe oświatowe 
Nazwa zadania inwestycyjnego
Rok odbioru
inwestycji
Wartość brutto [zł]
Wymiennikownia w Publicznym Przedszkolu Nr 1 
w Pawłowicach
2006
112.388,00
Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzyżowicach
2008
3.342.282,00
Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb przedszkola Warszowice
2009
122.341,00
Remont budynku Szkoły w Warszowicach przy ul. Pszczyńskiej 2
2009
67.100,00
Klimatyzatory w salach komputerowych szkół gminy Pawłowice 
2009
55.168,00
Budowa łącznika komunikacyjnego wraz z biblioteką przy SP Warszowice 
2010
549.941,00
Przebudowa budynku na przedszkole czterooddziałowe 
przy ul. K. Miarki w Pielgrzymowicach
2010
2.086.522,00
Ogółem 
6.335.742,00

Ogółem w latach 2007-2010 wydatkowano na inwestycje oświatowe 
6.335.742,00
W tym:
środki własne 
dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
zwrot z tytułu szkód górniczych 
dotacje z UE: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

3.963.222,00
22.064,00
90.767,00
512.186,00
1.747.503,00


obiektów sportowych
Tabela nr 47 Inwestycje kubaturowe sportowe 
Nazwa zadania inwestycyjnego
Rok odbioru
inwestycji
Wartość brutto
[zł]
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego, Pawłowice 
2007
3.275.088,00
Modernizacja terenów rekreacyjnych, boisko Pawłowice ul. Szkolna – wiaty wielofunkcyjne i zadaszenia stadionowe 
2008
49.947,00
Modernizacja terenów rekreacyjnych, boisko Pawłowice, ul. Pukowca – piłkochwyty 
2008
41.359,00
Odwodnienie liniowe dwóch boisk 
2008
64.125,00
Modernizacja terenów rekreacyjnych – ogrodzenie boiska GOS Osiedle 
2009 
60.322,00
Kosze do koszykówki i drabinki w hali GOS
2009
14.884,00
Adaptacja pomieszczeń  na grotę solną oraz pomieszczenia usługowego w budynku GOS
2010
143.381,00
Ogółem

3.649.106,00

Ogółem w latach 2007-2010 wydatkowano na inwestycje sportowe 
3.649.106,00
w tym
środki własne 
dotacja z Funduszu Ministerstwa Sportu – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
zwrot z tytułu szkód górniczych 

3.136.981,00
448.000,00
64.125,00

obiektów służby zdrowia
Tabela nr 48 Inwestycje kubaturowe służby zdrowia
Nazwa zadania inwestycyjnego
Rok odbioru
inwestycji
Wartość brutto
[zł]
Platforma dla osób niepełnosprawnych w ośrodku zdrowia, Pniówek, ul. Krucza
2010
95.956,00
Ogółem



Ogółem w latach 2007-2010 wydatkowano na inwestycje służby zdrowia 
95.956,00
w tym
środki własne 

95.956,00





innych obiektów gminnych
Tabela nr 49 Inwestycje kubaturowe innych obiektów gminnych 
Nazwa zadania inwestycyjnego
Rok odbioru
inwestycji
Wartość brutto
[zł]
Modernizacja i przebudowa terenów rekreacyjnych, Krzyżowice, ul. Orla
2006
104.971,00
Rozbiórka budynku spichlerza w Golasowicach
2007
29 644,00
Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym
2008
90.327,00
Modernizacja OSP Pielgrzymowice 
2008
1.029.771,00
Wymiennikownia w budynku C Urzędu Gminy
2008
45.000,00
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku                               w Jarząbkowicach na lokale socjalne 
2008

573.351,00
Klimatyzatory w budynku „A„  Urzędu Gminy 
2009
69.838,00
Platforma dla osób niepełnosprawnych przy budynku „A” Urzędu Gminy 
2009
54.950,00
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Pawłowice 
- budowa muszli koncertowej w parku w Pawłowicach, 
ul. Zjednoczenia 
- rozbudowa placu zabaw wraz z oświetleniem i monitoringiem
 w parku w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 


2010


95.012,00

2010
421.850,00
Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Pawłowicach – strona prawa
2010
46.020,00
Nadbudowa budynku technicznego Krzyżowice ul. Zwycięstwa na cele administracyjno-techniczne.
2010
1739.500,00
 ( netto)*
Ogółem

4.300.234,00
* Inwestycja realizowana przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Vat podlega odliczeniu.


Ogółem w latach 2007-2010 wydatkowano na inwestycje innych obiektów gminnych
4.300.234,00
w tym
środki własne 
pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
dotacja z Funduszu Dopłat przy Ministerstwie Budownictwa 

             3.988.139,00
141.709,00
170.386,00
Ogółem w latach 2007-2010 na inwestycje kubaturowe wydatkowano:
Tabela nr 50 Inwestycje kubaturowe ogółem
Ogółem
14.381.038,00
w tym: 
środki własne
dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
dotacje z UE Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
dotacja z Funduszu Ministerstwa Sportu – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
dotacja z Funduszu Dopłat przy Ministerstwie Budownictwa
zwrot z tytułu szkód górniczych
             11.184.298,00
22.064,00
232.476,00
1.747.503,00
448.000,00
170.386,00
576.311,00



Drogowe 
		 
Nakłady na drogi gminne
Tabela nr 51 Środki budżetowe na inwestycje drogowe gminne 
Ogółem w latach 2007-2010 wydatkowano na drogi gminne
          25.625.685,00
w tym:
środki własne gminy
inne (budżet państwa, urząd marszałkowski, powiat, szkody górnicze)

            18.325.868,00
              7.299.817,00

W ramach tych funduszy:
1.	wykonano przebudowę i remonty istniejących dróg o długości 23,8 km 
wraz z odwodnieniem oraz chodnikami o długości 4,8 km;
2.	zmodernizowano drogi do pól o łącznej długości 2,7 km;
3.	przebudowano i wykonano nowe parkingi o powierzchni 5.500 m2;
4.	wykonano most drogowy /żelbetowy/ w Pielgrzymowicach w ciągu 
ul. K. Miarki.

Szczegółowy wykaz inwestycji drogowych gminnych 2007-2010r.:
	budowa ul. Partyzantów w Krzyżowicach – na odcinku ul. Zwycięstwa – ul. Kościuszki
	przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza wraz z parkingiem w Pawłowicach

przebudowa chodnika ul. Polnej, Górniczej, LWP w Pawłowicach
przebudowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia, ul. Górnicza, Pawłowice
przebudowa drogi dojazdowej do pól - boczna ul. Pszczyńskiej, Warszowice
przebudowa ul. Wspólnej w Pawłowicach
przebudowa ul. Mickiewicza Pawłowice III etap – ul. Miarki – ul. Nowa
przebudowa ul. Krętej w Pawłowicach
przebudowa ul. Rolników w Golasowicach
przebudowa ul. Żytniej w Jarząbkowicach – na odcinku ok. 200 m
przebudowa drogi dojazdowej do pól – boczna ul. Cieszyńskiej w Pielgrzymowicach
przebudowa ul. Stawowej w Warszowicach
przebudowa ul. Reymonta w Golasowicach
przebudowa ul. Kraszewskiego /boczna/ w Golasowicach
przebudowa ul. Strumieńskiej w Pawłowicach
przebudowa ul. Krótkiej w Warszowicach
przebudowa ul. Spokojnej w Warszowicach
przebudowa ul. Cichej w Warszowicach 
	przebudowa ul. Orzechowej w Pawłowicach – Osiedle 
przebudowa ul. Kruczej w Pniówku
	przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Nowej w Pawłowicach
przebudowa ul. Reja wraz z budową parkingu w Golasowicach
przebudowa ciągu pieszego od Osiedlowego Domu Kultury Pawłowice 
do ul. Kruczej
przebudowa parkingu przy parku w Pawłowicach 
przebudowa drogi bocznej ul. Słowackiego w Golasowicach
przebudowa ul. Szkolnej w Krzyżowicach 
budowa parkingu przy OSP Krzyżowice
przebudowa ul. Ruptawskiej wraz z budową chodnika przy ul. Powstańców 
w Pielgrzymowicach stanowiącej ciąg komunikacyjny do Szkoły Podstawowej 
i Publicznego Gimnazjum.
Ponadto wykonano remonty dróg: 
	w Pawłowicach:

	ul. Myśliwska, ul. Grzybowa, droga boczna ul. Wyzwolenia (ul. Zapłocie II), 
	ul. Klonowa, dwie drogi boczne od ul. 22 Lipca, droga boczna od ul. Zjednoczenia, 


	w Pniówku:

	ul. Dąbkowa, 

	w Jarząbkowicach:

	boczna ul. Kasztanowej

	w Pielgrzymowicach:

	ul. Turystyczna, ul. Rzeczna, ul. Graniczna,

	w Golasowicach:

	ul. Reja, 

	w Krzyżowicach

	boczna ul. Śląskiej, droga dojazdowa do oczyszczalni ścieków, 

	w Warszowicach:

	boczna ul. Boryńskiej


Nakłady na drogi zgodnie z zawartymi porozumieniami.
a) 	drogi wojewódzkie:

Przy dofinansowaniu z budżetu Gminy Pawłowice w kwocie : 2.584.126,00 zł wykonano:

1. remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 933 (ul. Zjednoczenia i Pszczyńska) 
      w Pawłowicach,
2. budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 938 w Pawłowicach, od Stawu Młyńskiego do ul. M. Dąbrowskiej,
3. utwardzenie dróg do pól w sołectwie Warszowice.

w trakcie realizacji:
4. budowa chodnika przy 938 w Jarząbkowicach na odcinku ul. Zawadzkiego i ul. Owocowej.

drogi powiatowe:

Przy dofinansowaniu z budżetu Gminy Pawłowice w kwocie 4.915.446,00 zł wykonano:

	chodniki:
1. w ciągu ul. Ligonia w Krzyżowicach

2. w ciągu ul. Kruczej w Pniówku
3. przy ul. Golasowickiej w Pielgrzymowicach na odcinku od mostu na potoku 
    Pielgrzymówka do pawilonu GS 
4.remont chodników przy ul. Zwycięstwa, Ligonia i Śląskiej w Krzyżowicach

	przebudowano drogi:
1. ul. Kasztanową i Wiejską w Jarząbkowicach 

2. ul. Zebrzydowicką w Pielgrzymowicach 
3. ul. Sikorskiego w Pielgrzymowicach na odcinku od ul. Groblowej do granicy powiatu
4. ul. Zawadzkiego w Golasowicach 
5. ul. Pszczyńską w Warszowicach – w trakcie 


Łączna kwota dofinansowania z budżetu Gminy w latach 2007-2010 na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na drogi wojewódzkie 
i powiatowe wynosi 7.499.572,00 zł.

Wydatki w latach 2007-2010 na drogi wojewódzkie i powiatowe

Tabela nr 52 Środki budżetowe na inwestycje drogowe powiatowe i wojewódzkie na terenie Gminy 
Kategoria drogi
Dofinansowanie z budżetu Gminy w latach 2007-2010 na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
Drogi wojewódzkie
2.584.126,00 zł 
Drogi powiatowe
4.915.446,00 zł
Razem:
7.499.572,00 zł 

Ogółem na wszystkie zadania w zakresie dróg wojewódzkich, powiatowych 
i gminnych w latach 2007-2010 wydatkowano 33.125.257, 00 złotych.

Tabela nr 53 Środki budżetowe na inwestycje drogowe ogółem
Na wszystkie zadania w zakresie dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych w latach 2007-2010 wydatkowano:
                    33.125.257,00 
w tym: 
środki własne
środki finansowe pozyskane z zewnątrz

                      25.825.440,00
                         7.299.817,00

3	Nakłady wydatkowane na drogi w ramach współpracy z innymi gminami:
Na podstawie umów Gmina Pawłowice udzieliła pomocy finansowej:
	Gminie Strumień na remont ul. Jarząbkowickiej w Bąkowie, w kwocie 38.170,00 zł.,

	Gminie Zebrzydowice w zakresie remontu pasa postojowego dla autobusów zlokalizowanego w rejonie skrzyżowania z ul. Ks. Janusza, w kwocie 90.000,00 zł.


III . Kanalizacyjne 
	Jednym z ustawowych zadań własnych Gminy jest zaopatrzenie ludności w wodę 
i odprowadzenie ścieków, to zadanie jest realizowane za pośrednictwem Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  zgodnie z przyjętym i zatwierdzonym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2006-2010.
Zadania realizowane w zakresie kanalizacji sanitarnej zostały ujęte w formie tabelarycznej:
Tabela nr 54 Inwestycje -  kanalizacja sanitarna 
Nazwa zadania
Długość kanalizacji [mb]
Ilość przyłączy kanalizacyjnych i pompowni ścieków
Wartość netto
[zł]
Rok 2006
Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - ciśnieniowa Zapłocie w Pawłowicach
156
3 przyłącza                       
1 pompownia
41.826,00 
Rok 2007
kanalizacja sanitarna Warszowice V etap
9 .941
91 przyłączy             
10 pompowni ścieków
2.785.402,00
kanalizacja sanitarna w rejonie ulicy Grzybowej do DK 81 w Pawłowicach
260
stacja paliw UNIWAR
68.139,00 
kolektor tłoczny ścieków
sanitarnych od przepompowni osiedlowych do oczyszczalni mechanicznej w Pniówku 
874
-
823.715,00 

Rok 2008
kanalizacja sanitarna ciśnieniowo-grawitacyjna 
w sołectwach Golasowice, Jarząbkowice, Pielgrzymowice w gminie Pawłowice II etap
18.716
4 tłocznie główne
2 pompownie przydomowe                   177 przyłączy
8 .880.444,00 
kanalizacja sanitarna ciśnieniowo-grawitacyjna 
w sołectwach Golasowice, Jarząbkowice, Pielgrzymowice w gminie Pawłowice III etap
11.578
6 tłocznie głównych
3 pompownie przydomowe                   158 przyłączy
6.034.010,00 
Rok 2009
kanalizacja sanitarna 
ul. Dąbkowa-Krucza Pniówek
3.039
1 pompownia
21 przyłączy
832.479,00 
kanalizacja sanitarna, ul. Polna Pawłowice
404
4 przyłącza
99.395,00 
oczyszczalnia ścieków w Krzyżowicach 
-
budowa budynku wielofunkcyjnego z prasą do odwadniania osadu , remont dwóch zbiorników reakcji SBR
3.585.302,00
kanalizacja sanitarna ciśnieniowo-grawitacyjna 
w sołectwach Golasowice, Jarząbkowice, Pielgrzymowice w gminie Pawłowice IV etap
16.218

8 pompowni ścieków
211 przyłączy
4.371.634,00
kanalizacja sanitarna grawitacyjna w Golasowicach przy ul. Reja
194
-
85.164,00 
kanalizacja sanitarna grawitacyjna w Pawłowicach przy ul. Leśnej
156
-
62.201,00 
Rok 2010
kanalizacja sanitarna, ul. Polna Pawłowice
149
-
58.596,00 
przebudowa oczyszczalni ścieków w Krzyżowicach
0
remont dwóch zbiorników reakcji SBR
2.127.400,00
kolektor tłoczny od oczyszczali biologicznej w Krzyżowicach  do oczyszczalni mechanicznej w Pniówku 
2.000
-
1.378.170,00
stopień mechaniczny oczyszczalni w Pniówku
-
remont budynku pompowni, budowa sitopiaskownika
1.733.638,00
kanalizacja sanitarna ul. Dąbkowa-Krucza Pniówek
242
1 pompownia;
3 przyłącza;
51.611,00 
kanalizacja sanitarna ciśnieniowo-grawitacyjnej w sołectwach: Golasowice, Jarząbkowice, Pielgrzymowice etap VI
11.000
82 przyłączy;
6 pompowni;
4 pompownie przydomowe
3.679.707,00
kanalizacja sanitarna ul. Drozdów w Warszowicach 
784
4 przyłącza;
198.893,00
kanalizacja sanitarna na Osiedlu w Pawłowicach
890
remont kanalizacji metodą bezwykopową
487.507,00
Ogółem 
76.601
754 – przyłączy
27 – pompowni
10 – tłoczni ścieków
9 – pompowni przydomowych
37.385.233,00

Tabela nr 55 Środki budżetowe na kanalizację sanitarną ogółem:
Ogółem na kanalizację sanitarną wydatkowano w latach 2006-2010 kwotę
37.385.233,00 zł
w tym:
 
 
 
środki własne


21.585.153,00
pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
10 532 177,00 
umorzenia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
4.485.013,00
Zwrot z tytułu szkód górniczych
 
782 890,00 

Liczba budynków mieszkalnych podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej oraz ilość odprowadzanych ścieków w Gminie przedstawia poniższa tabela:
Tabela nr 56 Sieć kanalizacyjna w liczbach 
Wyszczególnienie
2007
2008
2009
Do 30.09.2010
Liczba podłączeń kanalizacyjnych prowadzących do budynków mieszkalnych w Gminie
        1 827    
      2 162    
      2 398    
      2 487    
Liczba mieszkańców korzystających 
z sieci kanalizacyjnej w Gminie
      12 999    
    14 674    
    15 854    
    16 299    
Stosunek ilości mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej do mieszkańców ogółem w Gminie
74,64  %
83,28 %
89,77 %
92,13 %
Ilość odprowadzanych ścieków w Gminie
896 706     m3/rok
859 245     m3/rok
930 417     m3/rok
681 720     m3/10 miesięcy

	W wyżej wymienionym okresie Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji prowadzi również inwestycje towarzyszące:
2006r.
	wprowadzono system informatyczny GIS pozwalający na elektroniczny odczyt 
z sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej (po geodezji powykonawczej wykonanej systemem elektronicznym),

wykonano modernizację oczyszczalni ścieków w Krzyżowicach w zakresie budowy garaży i wiaty garażowej, 
2007r. 
	wykonano nowe, niezależne przyłącze elektryczne wraz z stacją transformatorową na oczyszczalni ścieków w Krzyżowicach,

wprowadzono elektroniczny system monitoringu wszystkich pompowni ścieków oraz oczyszczalni ścieków,
2008r.
	zakupiono sprzęt do działu eksploatacji: samochód VW, zgrzewarkę elektrooporową, agregat prądotwórczy,

2009r.
	zakupiono nowy samochód dla pogotowia wodno-kanalizacyjnego,

2010r. 
	trwają prace przy budowie kanalizacji sanitarnej etap VI Jarząbkowice, ilość przyłączy 82 szt., długość sieci ok. 11 km, wartość zadania 3.679.707,00 zł.,
	budowany jest nowy kolektor tłoczny PE ø 400 od stopnia mechanicznego 
do oczyszczalni ścieków w Krzyżowicach, wartość zadania 1.378.170,00zł,

prowadzona jest modernizacja stopnia mechanicznego oczyszczalni mechanicznej w Pniówku, ul. Słowików, wartość zadania 1.733.638,00 zł,
na powyższe zadania uzyskano pożyczkę z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w wysokości 3.018.851,00 zł,
- oddano na majątek trwały oczyszczalnię ścieków w Krzyżowicach: budynek wielofunkcyjny wraz z prasą taśmową do odwadniania osadu oraz zmodernizowane zbiorniki A2, B2, C2, C1 w wysokości 5.712.703,00zł. 

Wodociągowe 
Zgodnie z planem inwestycyjnym wykonano remonty sieci wodociągowej wymieniając zużyte rury stalowe na rury PE oraz wybudowano nowe odcinki sieci wodociągowej. Ogólnie wymieniono ok. 3000 m sieci. Wybudowano również nowe odcinki 
w rejonach rozwoju budownictwa jednorodzinnego o łącznej długości 9.190  metrów bieżących.
Tabela Nr 57 Inwestycje wodociągowe
Nazwa zadania
Średnica wodociągu
Długość wodociągu [mb]
Wartość netto
[zł]
IV kwartał 2006r
Rurociąg wody pitnej Warszowice, 
ul. Kościelna
PE ø 90
63
7.650,00 
Rok 2007
Sieć wodociągowa             przy ul. Sikorskiego              w Pielgrzymowicach etap II
PE ø 90
579
59.080,00 
Wymiana sieci wodociągowej                ul. Kraszewskiego                w Golasowicach
PE ø 225, 110, 40
629
121.201,00 
Budowa odcinka wodociągu ,Krzyżowice, ul. Śląska
PE ø 90
515
73.315,00 
Budowa odcinka wodociągu, Golasowice ul. Słowackiego, II etap
PE ø 90
558
70.079,00 
Sieć wodociągowa
 przy ul. Grzybowej 
w Pawłowicach
PE ø 110
295
62.329,00 
Rok 2008
Sieć wodociągowa 
w Krzyżowicach 
przy ul. Zwycięstwa 
i Partyzantów
PE ø 110, 63, 40,32
1.116
118.749,00 
Sieć wodociągowa 
w Jarząbkowicach
 przy ul. Żytniej
PE ø 110, 90, 40
580
75.594,00 
Sieć wodociągowa        w Pielgrzymowicach przy ul. Podlesie
PE ø 110, 90
341
54.328,00 
Sieć wodociągowa PE ul. Polna, Pawłowice
PE ø 110, 90
553
89.566,00 
Sieć wodociągowa               ul. Bukowa, Pielgrzymowice
PE ø 90
169
40.234,00 
Rok 2009
Budowa sieci wodociągowej 
przy  ul. Nowej 
w Pawłowicach
PE ø 110
342
43.937,00 
Budowa sieci wodociągowej 
przy ul. Śląskiej 
w Krzyżowicach
PE ø 90
361
34.480,00 
Odcinek wodociągu, Pielgrzymowice, 
ul. Ruptawska
PE ø 90
254
40.452,00 
Do  30.09.2010r.
Odcinek wodociągu przy ul. Boryńskiej-Ligonia 
w Warszowicach
PE ø 160, 90, 63, 50, 40
2.835
691.591,00 

Okres sprawozdawczy 
Długość wodociągu [mb]
Wartość netto
[zł]
Od IV kwartału 2006r do 30.09.2010r. 
9190
1 582 585,00 
	Wykonanie w/w zadań pozwala Gminie Pawłowice osiągnąć bardzo wysoki wskaźnik skanalizowania zabudowy terenów wiejskich: ok. 88%, a w dostawie wody - 100%. Wskaźniki te są jednymi z najwyższych w kraju, i należy uważać to za sukces Gminy i Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Oświetleniowe
Na wniosek mieszkańców i Rad Sołeckich przeprowadzono 15 inwestycji związanych z budową nowych linii oświetlenia ulicznego o łącznej długości 9.411 mb 
i montażem 157 sztuk opraw oświetleniowych. Ponadto, zainstalowano 44 pojedyncze punkty świetlne. Łączny koszt przedstawionych poniżej inwestycji wynosi 850.000 złotych.
Tabela nr 58 Inwestycje oświetleniowe w Gminie 
Tabela nr 58 wykaz inwestycji oświetleniowych 
Sołectwo
Ilość opraw
oświetleniowych [szt.]
Długość linii oświetleniowej
[mb]

Pojedyncze punkty
Ciągi oświetleniowe

Golasowice
8
38
2.942
Jarząbkowie
4
5
276
Pawłowice
14
32
1.932
Pielgrzymowice
8
40
2.308
Krzyżowice
-
10
398
Pawłowice-Osiedle
7
12
530
Warszowice
3
20
1.025
Razem
44
157
9.411
Potrzeby społeczne w tym zakresie są, w miarę możliwości, zaspokajane na bieżąco.

Utrzymanie urządzeń komunalnych
Oprócz zadań inwestycyjnych, realizowanych przez Referat Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, co roku w budżecie Gminy przeznaczone są środki finansowe na bieżące utrzymanie i remonty urządzeń komunalnych, a należą do nich: budynki stanowiące mienie komunalne, drogi wraz z całą infrastrukturą, kanalizacja sanitarna 
i wodociągi oraz zieleń gminna.
Prowadzone każdego roku działania dotyczące utrzymania i remontów tych obiektów wykazują tendencję wzrostową, gdyż corocznie zwiększa się ich ilość, a także oczekiwania mieszkańców w kwestii bezpieczeństwa, estetyki i funkcjonalności obiektów infrastruktury komunalnej.
Remonty i bieżące utrzymanie budynków komunalnych
Oprócz robót inwestycyjnych, realizowanych przez Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji Urzędu Gminy oraz Gminny Zespół Komunalny (od roku 2009 kubaturowe zadania inwestycyjne przekazane zostały do tej jednostki), co roku w budżecie Gminy przeznacza się środki finansowe na bieżące utrzymanie oraz remonty budynków stanowiących mienie komunalne. Prace te były realizowane przez jednostkę organizacyjną Gminy - Gminny Zespół Komunalny.
Utrzymanie dróg gminnych 
W ramach tej branży prowadzone są prace związane z całorocznym utrzymaniem urządzeń drogowych w stanie odpowiedniej funkcjonalności, zapewniającej pożądane bezpieczeństwo ruchu drogowego. Bieżącym utrzymaniem objętych jest  87 km dróg, wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj.:
	oznakowaniem pionowym i poziomym,

poboczami, 
chodnikami o łącznej długości 15 km,
42 zatokami autobusowymi komunikacji publicznej, wraz z 57 wiatami przystankowymi,
systemem oświetlenia ulicznego,
systemem odwadniającym o łącznej długości 59 km, w tym 33,8 km kanalizacji deszczowej, 
zielenią przyuliczną w ilości 50,79 ha.

Ponadto, w związku z porozumieniami z innymi zarządcami dróg, Urząd Gminy prowadzi część prac na drogach powiatowych i wojewódzkich przebiegających przez teren Gminy Pawłowice. Należą do nich:
- wykaszanie poboczy dróg : 50,13 ha,
- zimowe utrzymanie dróg o długości: 50,7km.
Obecnie wszystkie prace związane z letnim i zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz zadania powierzone przez innych zarządców dróg, wykonywane 
są metodą zleconą w ramach procedur zamówień publicznych.
Utrzymanie oświetlenia drogowego 
Dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców, zwłaszcza w obszarach zabudowanych, Gmina utrzymuje oświetlenie uliczne z 1.722 energooszczędnymi lampami, ponosząc 
w okresie sprawozdawczym koszty konserwacji urządzeń w kwocie 340.000 zł oraz koszty zużycia energii elektrycznej w wysokości 1.720.000 zł.
Utrzymanie odwodnienia dróg
W roku 2010 rozpoczęto w ramach I etapu naprawę 950 mb kanalizacji deszczowej 
na osiedlu mieszkaniowym w Pawłowicach. Naprawę sfinansowano z wypłaconego przez KWK Pniówek odszkodowania w kwocie 1.343.957,58 zł.
Zarządzanie drogami 
W latach 2007-2010 wydano 985 decyzji administracyjnych i uzgodnień dotyczących włączeń do dróg gminnych i zajęcia pasa drogowego w celu przeprowadzenia robót lub umieszczenia urządzeń.

Tabela nr 59 Środki finansowe na bieżące utrzymanie dróg 
L.p.
Lata
Nakłady na bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy w [ zł.]
(bez oświetlenia i odwodnienia)


z funduszy gminnych
z innych źródeł
1.
2007
730.027,00
147.047,00
2.
2008
1.138.082,00
268.082,00
3.
2009
2.617.443,00
365.867,00
4.
2010 
/wg planu budżetowego/
1.820.000,00
1.603.084,00
Razem
6.305.552,00
2.384.080,00
Ogółem wydatki na utrzymanie: 8.689.632,00 

W roku 2008 powołana została  Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – zwiększająca dynamikę oddziaływania społecznego na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Utrzymanie kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej
Na terenie gminy prace związane z utrzymaniem sieci wod. - kan. wykonuje Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Zakład zobowiązany jest do zapewnienia sprawności  posiadanych urządzeń i przyłączy wodociągowych w celu realizacji usług dostawy wody w wymaganej ilości i o wymaganej jakości, pod odpowiednim ciśnieniem oraz sprawności urządzeń kanalizacyjnych i przyłączy kanalizacyjnych do realizacji usług odprowadzania (w tym oczyszczania) ścieków – w sposób ciągły i niezawodny, mając 
na uwadze optymalizację kosztów oraz postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obsługa i eksploatacja infrastruktury kanalizacyjnej Gminy Pawłowice wraz z oczyszczalnią ścieków w Krzyżowicach oraz oczyszczalnią ścieków w Pniówku została zlecona do końca 2010 roku firmie zewnętrznej (Hektoblok Sp. z o.o. z siedzibą 
w Krzyżowicach), wyłonionej w procedurze zamówień publicznych. Firma Hektoblok eksploatuje 185,21 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz nadzoruje pracę 83 przepompowni ścieków komunalnych. Od 2011 roku Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji planuje przejęcie obsługi oczyszczalni ścieków i ponowne ogłoszenie przetargu nieograniczonego na eksploatację sieci kanalizacji sanitarnej. Ceny odbioru ścieków na terenie Gminy kształtowały się przez ostatnie lata na następującym poziomie: 
Tabela nr 60 Cena za odbiór ścieków 
Rok
2007
2008
2009
2010
Cena 1 m3 ścieków zł brutto
2,87
3,64
4,25
4,25
Gmina Pawłowice jest zaopatrywana w wodę z dwóch źródeł: Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach – GPW oraz Stacji Uzdatniania Wody 
w Golasowicach – SUW, czyli własnej studni głębinowej. Woda produkowana w SUW Golasowice rozprowadzana jest w sołectwach południowych tzn. Golasowice, Jarząbkowie, Pielgrzymowice i Pawłowice (ul. Stawowa i Leśna). Pozostałe sołectwa korzystają z wody zakupionej w GPW. 

Tabela nr 61 Roczny zakup wody z GPW 
ROK
2006
2007
2008
2009
Do 30.09.2010

Zakup wody 
[m3]       
670.126
693.270
721.856
678. 639
462. 653

Tabela nr 62 Roczna produkcja wody w SUW Golasowice
ROK
2006
2007
2008
2009
Do.30.09.2010

Produkcja wody  
[m3 ]                              
163.636
167.943
166.406
185.252
149.830

Stopień zwodociągowania gminy Pawłowice wynosi 100%. Sieć wodociągowa pracuje 
w układzie pierścieniowym i rozdzielczym, zasilana jest poprzez studnie zakupowe, pomiarowo redukcyjne oraz poprzez studnię głębinową. Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 212,90 km wraz z przyłączami.
W latach 2006-2007 obsługę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej GZWiK powierzało firmom zewnętrznych wybranym w wyniku przetargów nieograniczonych.
Od roku 2008 obsługę sieci wodociągowej Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji prowadzi we własnym zakresie, co pozwoliło zmniejszyć koszty utrzymania sieci 
oraz ograniczyć straty wody, które przedstawiamy w tabeli poniżej:
Tabela nr 63 Straty wody 
ROK
2006
2007
2008
2009
Do 30.09.2010
Straty wody [%]

23,6

23,3

19,4

17,0 

15,4
Obsługa sieci wodociągowej własnymi siłami doprowadziła do znacznego zmniejszenia strat wody, ograniczenia kosztów, a w konsekwencji do utrzymania jednej z najniższych cen wody w regionie. 
Ceny wody na terenie Gminy kształtowały się przez ostatnie lata na następującym poziomie:
Tabela nr 64. Cena wody 
ROK 
2006
2007
2008
2009
2010
Cena 1 m3 wody brutto
[zł]

3,30

3,31

3,32

3,43

3,71

Utrzymanie zieleni gminnej wraz z całą infrastrukturą
Na dzień 30.09.2010 ilości zieleni gminnej wynosi: 4,48ha i  objęta jest pracami związanymi z letnim i zimowym utrzymaniem. Dotyczy to parku z placem zabaw, skwerów i cmentarza komunalnego oraz miejsc pamięci narodowej. Warto zauważyć, 
że akcenty zagospodarowywania skwerów ładną zielenią, czy też iluminacje świąteczne, zostają od 2009r. systematycznie rozszerzane na wszystkie sołectwa. W latach 2007-2010 na utrzymanie gminnej zieleni ozdobnej wydatkowano 178.000,00 zł. Utrzymaniem zajmują się podmioty wyłonione w ramach procedur zamówień publicznych. 
Zapewnienie gminie dobrego funkcjonowania infrastruktury komunalnej wymagało zaangażowania się również w prace koordynacyjne w zakresie uciepłownienia, energii odnawialnej, dostaw energii elektrycznej, telekomunikacji czy też transportu zbiorowego. 

Transport zbiorowy 
 Na terenie gminy funkcjonuje transport zbiorowy realizowany przez 9 linii obsługiwanych przez Jastrzębskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej  i żorski 
„V-Bus”. Przewoźnicy wykonują kursy obsługując 36 przystanków autobusowych. Dopłata do wozokilometrów w okresie od 2007 – 2010 wynosi ogółem 3.128.960,41 zł. 

Administracja
Aby poprawić organizację pracy i udoskonalić realizację zadań w referatach Urzędu w okresie sprawozdawczym wprowadzono szereg zmian: 
	 15 września 2008r Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji został podzielony na dwa referaty: Referat Inwestycji oraz Referat Infrastruktury Komunalnej;

 15 września 2008r Referat Promocji, Informatyki i Integracji Europejskiej został podzielony na: Referat Informatyki i Referat Promocji i Integracji Europejskiej;
	1 lutego 2009r. Referat Finansowy został podzielony na: Referat Podatków i Opłat oraz Referat Budżetu i Księgowości;
	9 kwietnia 2009r. aktem notarialnym zakupiono pomieszczenia od Banku Spółdzielczego i od 20 kwietnia 2009r. została w nich uruchomiona Sala Obsługi Klienta z następującymi stanowiskami:

	Urząd Stanu Cywilnego (sala ślubów nadal mieści się w budynku 
przy ul. Zjednoczenia 65);

Dowody Rejestracyjne, Prawa jazdy – Punkt kurierski Starostwa Powiatowego;
Dowody osobiste , sprawy meldunkowe; 
	Obsługa Przedsiębiorców (działalność gospodarcza; koncesje na alkohol);
Sprawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz drogowej;
 Punkt kasowy Banku Spółdzielczego.
	Od maja 2009r. Pracownicy Referatu Inwestycji i Referatu Infrastruktury Komunalnej zostali przeniesieni do budynku Urzędu Gminy przy ul. Zjednoczenia 65, natomiast zajmowane dotychczas pomieszczenia nad Bankiem Śląskim zostały oddane Gminnemu Ośrodkowi Kultury.
	Od 1 lipca 2009r. Referat Infrastruktury Komunalnej i Referat Inwestycji połączono w jeden o nazwie Referat Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji zajmujący się 
m. in. drogami w zakresie inwestycji jak i ich całorocznego utrzymania. Natomiast inwestycje kubaturowe zostały przeniesione do Gminnego Zespołu Komunalnego zajmującego się w kompleksowo inwestycjami i utrzymaniem budynków gminnych. Również dwóch pracowników dotychczasowego Referatu Inwestycji zostało przeniesionych do GZK.
	 Od 1 maja 2009r. z poniedziałku na wtorek został przeniesiony wydłużony czas pracy urzędu do godziny 17.00.


W celu ułatwienia mieszkańcom dostępu do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Urzędzie organizowane są bezpłatne konsultacje i dyżury pracowników w/w instytucji: 
	od września 2005r raz w miesiącu konsultacji udziela przedstawiciel Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z Rybnika.

od maja 2009r. konsultacji udziela przedstawiciel Urzędu Skarbowego z Pszczyny.
	co roku od marca do końca kwietnia w urzędzie dyżuruje przedstawiciel Urzędu Skarbowego przyjmujący zeznania podatkowe.

Z konsultacji w okresie od 2007 do 30.09.2010 skorzystało ok. 150 mieszkańców. 

Od marca 2010r. celem podniesienia jakości usług realizowany jest w Urzędzie Gminy projekt unijny pn. ”Projekt na miarę potrzeb- Urząd Gminy Pawłowice”                   w ramach którego:
	Wprowadzany jest system zarządzania według normy PN-EN ISO 9001:2009;

Prowadzone są szkolenia dla urzędników między innymi: savoir vivre w pracy urzędnika, zarządzanie czasem;
	Prowadzone jest w Urzędzie badanie satysfakcji klienta;
	Przeprowadzane są konsultacje społeczne z mieszkańcami;
Wdrożona jest Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych;
Sporządzony jest opis  karty stanowiska wraz z zakresem i harmonogramem szkoleń;
Prowadzone są szkolenia językowe.

Liczba pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w stosunku do 2007r. kształtuje się na porównywalnym poziomie.
Tabela nr 65 Zatrudnienie pracowników Urzędu Gminy 
ROK
Przeciętna liczba  zatrudnionych na dzień 31 grudzień roku sprawozdawczego
Pracujący w osobach na dzień 31 grudzień roku sprawozdawczego
2007
51
55
2008
54
56
2009
53
54
Do 30.09. 2010
54
55

Zmieniające się przepisy wymagają ciągłej aktualizacji wiedzy, dlatego pracownicy uczestniczą w różnego rodzaju szkoleniach. 
Tabela nr 66 Liczba szkoleń/środki budżetowe na szkolenie pracowników
Rok
Liczba szkoleń
Koszt szkoleń [zł]
2007
96
24 687 
2008
108
30 477 
2009
72
20 247 
Do 30.09.2010
59
20 228 

Promocja i Integracja Europejska
Referat Promocji i Integracji Europejskiej realizował następujące zadania:
Promocja:
	redagowanie serwisu informacyjnego dla mediów, gromadzenie informacji 
na temat gminy ukazujących się w prasie;

programy promocyjne na zlecenie: audycja radiowa w Radiu Express – 2007 r., audycja telewizyjna „Śląskie Smaki” w TVP-3 w 2009 r.;
stała współpraca z „Gazetą Pszczyńską” w latach 2007-2009 i telewizją lokalną KANON w latach 2009 -2010;
opracowanie informacji na nową stronę www.pawlowice.pl oraz bieżąca redakcja strony i nowego modułu „Zadaj pytanie wójtowi”; 
montaż tablicy podświetlanej z nazwami miast partnerskich - 2007 r.; 
wydanie folderu promocyjnego - 2007 r.; 
przygotowanie filmu na obchody XX – lecia samorządu w 2010 r.; 
wydanie książki „Kapliczki i krzyże przydrożne w gminie Pawłowice” - 2010 r. 
	systematyczne przygotowywanie materiałów promocyjnych (kalendarze, gadżety promocyjne, koszulki, widokówki, mapy);

przygotowanie nowych tablic informacyjnych ze zaktualizowaną mapą gminy 
we wszystkich sołectwach - 2010 r.;
współpraca z uczniami i studentami w zakresie pisania referatów i prac dyplomowych;
udzielanie informacji publicznej na wniosek.
Integracja Europejska:
W latach 2007-2010 kontynuowano współpracę z miastami partnerskimi Gminy:
	zaproszenie miast partnerskich do udziału w Dniach Pawłowic w 2007 r./Węgry, Słowacja;

wyjazd grupy młodzieży do Perkupy/Węgry – 2007 r.;
udział grupy sportowców w Olimpiadzie Miast Partnerskich w Verquin w 2007 r.;
 sprowadzenie wolontariusza z miasta partnerskiego Verquin we Francji 
do urzędu gminy/styczeń-grudzień 2008 r;
wizyta drużyny piłkarskiej w Verqiun w Pawłowicach/2008 r;
wyjazd grupy młodzieży na wymianę młodzieżową do Verquin (Francja)/2008 r. 
organizacja wymiany młodzieży w Pielgrzymowicach 2009 r (Francja, Hiszpania, Islandia, Niemcy, Polska);
uzyskanie statusu Organizacji Wolontariatu Europejskiego (możliwość wysyłania młodych ludzi – 18 do 30 lat - na wolontariat do krajów europejskich)/ 2010 r.;
wysłanie wolontariuszki z Pawłowic na roczny pobyt na Islandii/2010 r.; 
wyjazd grupy młodzieży na wymianę młodzieżową do Francji/2010 r.
Imprezy i uroczystości gminne dla mieszkańców:
	współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury i innymi organizacjami w zakresie organizacji i przygotowania Dni Pawłowic, Święta Niepodległości połączonego z wręczaniem wyróżnień „Za Zasługi dla Gminy Pawłowice”, Dożynek Gminnych i Powiatowych w 2008 r.;
od 2008 r. organizacja jarmarków świątecznych przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą we współpracy z kołami gospodyń wiejskich;

od 2009 r organizacja Dnia Otwartego Urzędu/maj;
inauguracja pomnika - słupa granicznego wraz z tablicą informacyjną/2009 r.; 
inauguracja pomnika upamiętniającego historię edukacji w Pawłowicach/2009 r.; 
organizacja konferencji na temat górnictwa w Pielgrzymowicach/ 2009 r. 
spotkanie z liderkami organizacji kobiecych działających na terenie gminy Pawłowice z okazji Dnia Kobiet/2010 r.;
organizacja uroczystości nadania parkowi imienia ks. prof. Stanisława Pisarka /2010 r.; 
utworzenie, koordynacja działań, kierowanie zarządem i członkostwo w Radzie Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Pszczyńska; 
organizacja akcji pod nazwą „Pola Nadziei” – oddziaływanie na młodzież w celu pobudzenia jej wrażliwości i otwartości na problemy ludzi, zwłaszcza starszych 
i dotkniętych nieuleczalną chorobą. Efektem są kwietniki z żonkilami powstające w kolejnych sołectwach (Pawłowice – 2009, Golasowice – 2010).

Obsługa w zakresie informatyki i telekomunikacji 
w 2009r. utworzone zostały dwa Hot-Spoty (punkty dostępu do darmowego internetu) w Parku ks. prof. Stanisława Pisarka oraz na rynku w Pawłowicach,
w 2010r. powstały dwa kioski internetowe (punkty dostępu do informacji administracji samorządowej i Internetu),
w 2010rozbudowany został monitoring wizyjny o kolejne 8 kamer: 4 kamery 
w parku i 4 kamery na rynku w Pawłowicach,
w 2008r. przebudowano stronę internetową Urzędu Gminy,
	w 2007r. wdrożono w UG Pawłowice elektroniczny obieg dokumentów,
wdrożenie elektronicznej skrzynki podawczej umożliwiającej składanie dokumentów do urzędu drogą elektroniczną (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny),
gmina jest pomysłodawcą i liderem dwóch powiatowych projektów informatycznych: „Budowa e-struktury dla Powiatu Pszczyńskiego” oraz „Elektroniczne Wrota dla Powiatu Pszczyńskiego”,

Tabela nr 67 E-struktura i E-wrota  
„Budowa e-struktury dla Powiatu Pszczyńskiego
„Elektroniczne wrota dla Powiatu Pszczyńskiego”
”w skrócie: „e-struktura” Priorytet II RPO – Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Termin realizacji: do 2012 r. (zaprojektowanie i budowa infrastruktury teleinformatycznej na terenie Miasta i gminy Pszczyna oraz gmin: Goczałkowice Zdrój, Kobiór, Miedźna, Pawłowice, Suszec w postaci linii światłowodowych wraz z adaptacją pomieszczeń węzłów telekomunikacyjnych. W pierwszym etapie projektu wykonana zostanie sieć szkieletowa
w skrócie: „e-wrota” Priorytet II RPO – Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych. Termin zakończenia: do 2011 r.
(wdrożenie sytemu informatycznego, umożliwiającego dostęp do informacji i usług drogą elektroniczną, dotyczy usług z zakresu oświaty, kultury, sportu, turystyki, zdrowia, beneficjentami projektu są wszystkie gminy powiatu pszczyńskiego oraz starostwo powiatowe).

Całkowity koszt realizacji: 10823464,24 zł
Całkowity koszt realizacji: 3 247 058,84 z
Partnerzy i ich wkład:
Gmina Pawłowice-lider projektu – 17% - 275 998,35 zł
Gmina Pszczyna – 48% - 779 289,40 zł
Gmina Kobiór – 4% - 64 940,79 zł
Gmina Miedźna – 15% - 243 527,96 zł
Gmina Suszec – 10% - 162 351,96 zł
Gmina Goczałkowice-Zdrój – 6% – 97 411,18 zł
Partnerzy i ich wkład:
Gmina Pawłowice-lider projektu – 17% - 82 800,00 zł
Gmina Pszczyna – 48% - 233 788,24 zł
Gmina Kobiór – 4% - 19 482,35 zł
Gmina Miedźna – 15% - 73 058,83 zł
Gmina Suszec – 10% - 48 705,88 zł
Gmina Goczałkowice-Zdrój – 6% – 29 223,53 zł

Pozyskane środki unijne
Tabela nr 68 Pozyskane środki unijne 
Nazwa zadania 
Kwota w zł
Realizator zadania 
Rok 2008
Catch the FROGEE in Pawlowice (Fascination Real Original Great European Experience)”, Młodzież w działaniu, Akcja 2.2 Wolontariat Europejski, Przyjęcie wolontariusza z Francji do urzędu gminy
32.000,00 
Urząd Gminy/Referat Promocji 
i Integracji Europejskiej 
Młodzież! Naprzód!”, Program Młodzież w Działaniu, Akcja 1.1 Wymiana młodzieży, (Wymiana młodzieży zrealizowana z nieformalną grupą młodzieży z Verquin - Francja).  
7.411,81
Urząd Gminy/ Referat Promocji  i Integracji Europejskiej
„Nauka przez całe życie”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich - promocja uczenia się przy wykorzystaniu Internetu
 50.000, 00 
Centrum Edukacyjne Active School
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, LEADER, (założono stowarzyszenie mające na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (różnicowanie działalności pozarolniczej, rozwój mikroprzedsiębiorstw, odnowę i rozwój wsi, małe projekty służące stymulowaniu inicjatyw społecznych). 
kwota: 11,7 mln dla powiatu , w tym ok. 3 mln dla Gminy Pawłowice 
Urząd Gminy/Referat Promocji 
i Integracji Europejskiej
„Impuls – Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1 Rozwój 
i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt systemowy, który zakończy się w 2013 r., skierowany do osób bezrobotnych, umożliwia przekwalifikowanie się 
i nabycie nowych kompetencji dzięki szkoleniom, warsztatom, doradztwu psychologicznemu itd. 
104.690,00
Ośrodek Pomocy Społecznej 
ROK 2009
„Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzyżowicach”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, Działanie 8.2. Infrastruktura placówek oświaty, 
1.768.598,13 zł.
Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji /Gminny Zespół Komunalny
„TATU – Through Art to Understanding”, Program „Młodzież w działaniu”, Akcja 1.1 Wymiany młodzieży, (Wymiana młodzieży pomiędzy krajami: Islandią, Niemcami, Hiszpanią, Francją oraz Polską). 
 81.000,00
Urząd Gminy/ Referat Promocji
 i Integracji Europejskiej
„Euroregion to nasza ziemia i wspólna sprawa”, Fundusz Mikroprojektów, Współpraca Polsko – Czeska, (Wymiana międzyszkolna Golasowice – Ropice).
29.439,11
Zespół Szkolno-Przedszkolny Golasowice 
„Warsztaty curlingu” – Fundusz Mikroprojektów, Współpraca Polsko-Słowacka – Fundusz Mikroprojektów, 
(Wymiana międzyszkolna Pawłowice - Teplicka nad Vahom). 
 36.933,82
Publiczne Gimnazjum Nr 2 Pawłowice 
„Bez matmy ani rusz”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia 
i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Termin realizacji 15 października 2009 – 30 kwietnia 2010, (70 osób w wieku 13 i 16 lat brało udział 
w zajęciach wyrównawczych z matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (35 godz./grupa), 
38.531,14
Zespół Szkół Ogólnokształcących Pawłowice 
„Budowa e-struktury dla Powiatu Pszczyńskiego
10.823.464,24
Urząd Gminy/ Referat Informatyki 
„Elektroniczne wrota dla Powiatu Pszczyńskiego
3.247.058,84 
Urząd Gminy /Referat Informatyki
Przebudowa ulicy Krótkiej w Warszowicach Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na 2009 r. 
767.000,00
Urząd Gminy Pawłowice /Referat Infrastruktury Komunalnej 
i Inwestycji 
„Impuls – Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1 Rozwój 
i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt systemowy, który zakończy się w 2013 r., skierowany do osób bezrobotnych, umożliwia przekwalifikowanie się 
i nabycie nowych kompetencji dzięki szkoleniom, warsztatom, doradztwu psychologicznemu itd. 
142.000,00
Ośrodek Pomocy Społecznej
Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”, z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. W roku 2009 założono stowarzyszenie mające na celu działanie na rzecz rozwoju i restrukturyzacji obszarów rybackich i obejmujące obszar siedmiu gmin tworzących LGR, tj. Pawłowice, Zebrzydowice, Strumień, Chybie, Goczałkowice-Zdrój, Skoczów, Dębowiec.
Pozyskana kwota to: 43,1 mln do podziału  dla całego Stowarzyszenia siedmiu gmin w tym Gminy Pawłowice. 
Urząd Gminy/Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ROK 2010
„Budowa kolektora tłocznego ścieków komunalnych, remont stopnia mechanicznego oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Jarząbkowicach” - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, oś. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (gospodarka wodno-ściekowa), termin: 2010/2011, realizator projektu: Urząd Gminy Pawłowice
4.000.000,00
Gminny Zakład Wodociągów                 i Kanalizacji 
„Projekt na miarę potrzeb – Urząd Gminy Pawłowice”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej 5.2.1. Modernizacja zarządzania 
w administracji samorządowej, Termin realizacji: marzec 2010r – maj 2011, 
247.128, 00
Urząd Gminy /Referat Organizatorski 
„Psia łapa”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne 
na obszarach wiejskich. 
28.443,50
Ośrodek Pomocy Społecznej 
„Creative Brains”, Fundacja Rozwoju Systemów Edukacji, Program Comenius
75.600 
Szkoła Podstawowa 
w Pielgrzymowicach
Tabela nr 69 Środki unijne ogółem 
ROK 
Środki unijne ogółem w [zł] 
2008
3.194.101,81
2009
16.934.025,28
2010
4.351.171,50
RAZEM
                                              24.479.298,59







Nagrody i wyróżnienia
dla Gminy 
Rok 2007
Czerwiec - wyróżnienie za działalność na rzecz ochrony środowiska w konkursie "Ekolaury Polskiej Izby Ekologii" organizowanym przez Radę Polskiej Izby Ekologii. 
Rok 2008
Październik - Gmina Pawłowice otrzymała statuetkę "Solidny Eko Partner" Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Rok 2010
Październik – Nagroda im. Karola Miarki przyznana dla Wójta Gminy Pawłowice Damiana Galuska, Rady Gminy Pawłowice oraz Społeczności Pielgrzymowic.
Rok 2010
Listopad –  Gmina Pawłowice znalazła się w pierwszej dwudziestce gmin wiejskich w Polsce w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego przygotowanego przez Politechnikę Warszawską w oparciu o 16 wskaźników obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczego, społecznego i ochrony środowiska. Ranking opracowany na podstawie niezależnych danych Głównego Urzędu Statystycznego.

dla mieszkańców/firm z terenu Gminy 
Co roku przyznawane są nagrody „ Za zasługi dla Gminy Pawłowice” dla osób , instytucji, które poprzez swoje działanie przyczyniły się do promocji Gminy Pawłowice w kraju lub za granicą, albo do jej rozwoju oraz medal „Wojana” dla przedsiębiorców za wkład włożony w rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz promocję Gminy Pawłowice.
Nagroda „Za zasługi dla Gminy Pawłowice” została ustanowiona w 2002 roku
i przyznawana jest każdego roku podczas obchodów Święta Niepodległości, 
11 listopada. Nagrodę przyznano 21 laureatom. 
2003
	śp. Henryk Ćmok 
ks. prof. Stanisław Pisarek    

Kopalnia Węgla  Kamiennego „ Pniówek”
2004
	śp. ks. Roman Kempny
Stanisław Goszyc

Bank Spółdzielczy w Pawłowicach
2005
	Alfred Gumola

Krystyna Twardzik
śp. Florian Wowra
2006
	Zygmunt Wierzyński

ks. Jan Kapuściok
Zespół śpiewaczy  TALIZMAN
2007
	Roman Nogły

Józef Wantuła
PPUH ALSA s.c. Elżbieta i Wojciech Ziebura 

2008
	Zyta Kapel

Tadeusz Bańczyk
Zespół Jarząbkowianki
2009
	Janina Barchańska

Maksymilian Szymura 
Grzegorz Witosza

Medal „Wojana” jest dowodem uznania dla laureata konkursu – przedsiębiorcy. Medal został ustanowiony w roku 2008 i przyznawany jest corocznie podczas karnawałowego Balu Przedsiębiorców. Laureatami konkursu „Firma z tradycjami” zostali:
Rok 2008: Zakład Instalacji i Pomiarów Elektrycznych i Teletechnicznych - mgr inż. Damian Kryska;
Rok 2009: Zakład Instalacji Sanitarnych CO – Franciszek Bandura;
Rok 2010:  „TAD” Firma Handlowo – Usługowo - Produkcyjna - Tadeusz Pisarek.

Zakończenie 
Szanowni Zebrani!
W latach 2006 – 2010 razem z Radą Gminy podejmowaliśmy działania służące zrównoważonemu rozwojowi całej gminy, aby zapewnić lokalnej społeczności warunki do realizacji swoich osobistych i zawodowych potrzeb. Coroczne absolutorium 
za wykonanie budżetu oraz pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej świadczą o tym, że nasze przedsięwzięcia były realizowane zgodnie z obowiązującym prawem oraz z uwzględnieniem zasad gospodarności. Uchwały Rady Gminy, opinie Rad Sołeckich i organizacji społecznych oraz bezpośrednie uwagi naszych mieszkańców pomagały w podejmowaniu decyzji i kierowaniu gminą. Wszystkim osobom zaangażowanym w rozwój gminy dziękuję za wszelką pomoc i cenne podpowiedzi. 
Dziękuję Radzie Gminy i Przewodniczącemu Franciszkowi Dziendzielowi za owocną
i zgodną współpracę.  Kadencję 2006 – 2010 uważam za dobrze wykorzystaną. 
Gminie Pawłowice i wszystkim jej mieszkańcom życzę dalszego wzrostu gospodarczego pod kierownictwem samorządu wyłonionego w najbliższych wyborach. 







Zestawienie Tabel 
Dochód w budżecie gminy;
Wielkość dochodu na 1 mieszkańca;
	Udział dochodów własnych w dochodach ogółem;
Zadłużenie ogółem na mieszkańca Gminy;
Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
Ruch budowlany w Gminie;
Wykaz ulic/parku, którym nadano nazwę;
Powierzchnia gruntów oddanych w trwały zarząd;
Ilość zebranych odpadów segregowanych;
Ilość zebranych odpadów biodegradowalnych;
	Ilość zebranych odpadów wielkogabarytowych;

Dofinansowania z GFOŚiGW do usunięcia azbestu;
	Dofinansowania z GFOŚiGW  do wymiany kotłów;
	Kwoty dotacji przeznaczone na melioracje wodne;

Ilość imprez kulturalnych;
Liczba uczniów i oddziałów w rozbiciu na poszczególne lata;
Ilość przyznanych stypendiów Szansa;
Ilość przyznanych stypendiów Motywacja;
Środki unijne pozyskane przez  jednostki oświatowe;
Wykaz przeznaczonych środków budżetowych dla organizacji pozarządowych;
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny;
Dodatki mieszkaniowe;
Liczba osób i rodzin objętych pomocą;
Świadczenia z pomocy społecznej;
Liczba ludności;
Liczba wydanych dowodów osobistych;
Liczba urodzeń i zgonów;
Rejestracja przedpoborowych;
Liczba zawartych małżeństw;
Ilość jubileuszy małżeńskich;
Ilość przyjętych spraw przez Punkt kurierski  WKiT;
	Stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie;
	Bezrobocie na dzień 30.09.2010r. w Gminie Pawłowice;
	Liczba osób korzystających z CKNONW;
	Podmioty gospodarcze zarejestrowane w systemie REGON;

Podmioty zarejestrowane w ewidencji Działalności Gospodarczej;
Prace społecznie użyteczne;
Targi pracy;
Środki budżetowe na działalność statutowa OSP;
Statystyka wyjazdów ochotniczych Straży Pożarnych;
Liczba członków OSP na terenie Gminy;
	Wykaz przestępstw i wykroczeń na terenie Gminy;
	Środki budżetowe na patrole Policji;

Realizacja profilaktyki zdrowotnej w latach 2007-2010;
Środki budżetowe przeznaczone na inwestycje;
Inwestycje kubaturowe oświatowe;
Inwestycje kubaturowe sportowe;
Inwestycje kubaturowe służby zdrowia;
Inwestycje kubaturowe innych obiektów gminnych;
Inwestycje kubaturowe ogółem;
Środki budżetowe na inwestycje  drogowe gminne;
Środki budżetowe na inwestycje drogowe powiatowe i wojewódzkie na terenie Gminy;
Środki budżetowe na inwestycje drogowe ogółem;
Inwestycje kanalizacja sanitarna;
Środki budżetowe na kanalizację sanitarna ogółem;
Sieć kanalizacyjna w liczbach;
	Inwestycje wodociągowe;
	Inwestycje oświetleniowe w Gminie;
Środki finansowe na bieżące utrzymanie dróg;
Cena za odbiór ścieków;
Roczny zakup wody z GPW;
Roczna produkcja wody w SUW Golasowice;
Straty wody;
Cena wody;
Zatrudnienie pracowników Urzędu Gminy;
Liczba szkoleń/środki budżetowe na szkolenie pracowników;
E-struktura i E-wrota;
	Pozyskane środki unijne.



