UCHWAŁA XIII/118/2015
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia 24 listopada 2015 r.
w sprawie przyjęcia „Programu funkcjonowania Gminy Pawłowice w latach 2016 - 2020"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami), po przeprowadoznych konsultacjach społecznych w dniach
od 03 do 31 sierpnia 2015 r. na podstawie Uchwały Rady Gminy Pawłowice Nr XXXV/393/2010 z dnia
6 lipca 2010 r., po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Działalności Społecznej oraz Komisji Gospodarki
i Mienia Komunalnego
Rada Gminy Pawłowice
uchwala
§ 1. Przyjąć do realizacji „Program funkcjonowania Gminy Pawłowice w latach 2016 - 2020”.
§ 2. Program stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Aleksander Szymura
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1. WSTĘP
Program Funkcjonowania Gminy Pawłowice na lata 2016-2020 jest dokumentem
porządkującym działania zaplanowane do realizacji w najbliższych pięciu latach. Uwzględnia
on aktualnie obowiązującą strategię rozwoju gminy „Pawłowice 2025” oraz prognozowaną
sytuację finansową. Realizowane zadania będą finansowane ze środków własnych, środków
pochodzących z budżetu państwa i budżetu województwa, funduszy publicznych
( Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Fundusz Pracy) i funduszy pochodzących
z Unii Europejskiej, środków prywatnych oraz innych możliwych do pozyskania przez gminę
Pawłowice.
Programy funkcjonowania są tworzone w gminie Pawłowice już od 1996 roku
jako narzędzie pomocne w zarządzaniu zrównoważonym rozwojem. Program na lata 20162020 jest już szóstym z kolei. Wieloletnia praktyka posługiwania się tego typu dokumentem
dowodzi celowości opracowania i wdrożenia niniejszego dokumentu do realizacji.
2. FINANSE GMINY PAWŁOWICE
Podstawą gospodarki finansowej gminy jest budżet uchwalany przez Radę Gminy na okres
jednego roku. Budżet gminy jest zestawieniem planu dochodów, jakie uzyska gmina
oraz wydatków, które zostaną nimi sfinansowane.
Różnica między dochodami i wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę bądź deficyt budżetu
gminy. Jeżeli dochody przewyższają poniesione wydatki, wynik finansowy zamyka
się nadwyżką budżetową. W sytuacji gdy dochody nie wystarczają na pokrycie wszystkich
niezbędnych wydatków – wynik jest ujemny i stanowi deficyt budżetowy. W takiej sytuacji
gmina zaciąga kredyt, pożyczkę, obligacje, co stanowi zadłużenie gminy i podlega spłacie
z przyszłych dochodów.
Budżet Gminy Pawłowice na rok 2015 przyjęty został Uchwałą Rady Gminy Nr III/9/2014
z dnia 30 grudnia 2014 r. i zamyka się planem wg danych na dzień 30.06.2015 r.:
Tabela nr 1 Plan i wykonanie dochodów i przychodów
Lp. Plan dochodów i przychodów
Wykonanie dochodów i przychodów
wg uchwały Rady Gminy
Nr III/9/2014 z dnia 30.12. 2014 r.
na dzień 30.06.2015 r.
1
po stronie dochodów na kwotę:
Po stronie dochodów na kwotę:
62.589.391,51 zł
18.467.251,04 zł
2
po stronie przychodów na kwotę:
Po stronie przychodów na kwotę:
30.000.000,00 zł
13.000.000,00
zł
(na
taką
kwotę
uruchomiono emisje obligacji)
Tabela nr 2 Plan i wykonanie wydatków i rozchodów
Lp. Plan wydatków i rozchodów
Wykonanie rozchodów i wydatków
wg uchwały Rady Gminy
Nr III/9/2014 z dnia 30.12. 2014 r.
na dzień 30.06.2015 r.
1
po stronie wydatków na kwotę:
Po stronie wydatków na kwotę:
88.589.391,51 zł
32.918.209,48 zł
2
po stronie rozchodów na kwotę:
Po stronie rozchodów na kwotę:
4.000.000,00 zł
2.000.000,00 zł (spłata rat kredytu
długoterminowego w Banku Spółdzielczym
w Jastrzębiu)
Wyjaśnienia wymaga sytuacja finansowa po stronie dochodów, które na przełomie lat
2014 i 2015 uległy znacznemu obniżeniu. Było to spowodowane zmianą orzecznictwa sądu
administracyjnego w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości budowli
znajdujących się w wyrobiskach górniczych. Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO)
w miesiącu listopadzie i grudniu 2014 r. uchyliło decyzje podatkowe Wójta Gminy za lata 2003
do 2005 i umorzyło postępowanie podatkowe ze względu na upływ terminu przedawnienia
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(uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z września 2014 r.). Gmina pozostała
bez możliwości odwołania się od decyzji SKO. Natomiast decyzje podatkowe za lata 2006-2007
SKO uchyliło i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia.
Wszystko to spowodowało konieczność zwrotu z budżetu gminy podatku nienależnie
wpłaconego przez podmiot górniczy. Dla gminy była to kwota 42,5 mln zł. Taka sytuacja
oznacza pojawienie się w 2015 roku deficytu budżetowego.
Dlatego też, dokonując dodatkowej analizy finansowej i jej znaczenia w zarządzaniu jednostką
w myśl art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych zlecono opracowanie projektu sytuacji
finansowej gminy z uwzględnieniem możliwości emisji obligacji komunalnych, które mogłyby
zrównoważyć bilans Gminy w 2015 roku. Ostatecznie okazało się to najkorzystniejszym
rozwiązaniem.
Gmina, w celu pokrycia różnicy między dochodami a wydatkami, zdecydowała się wyemitować
obligacje w wysokości 30 mln zł. Rada Gminy Pawłowice 27 stycznia 2015 r. podjęła uchwałę
nr IV/19/2015 w sprawie emisji obligacji komunalnych, zasad ich zbywania oraz wykupu.
W pierwszym półroczu 2015 r. uruchomiono emisję obligacji na kwotę 13 mln zł.
Poza tym, w styczniu 2015 r. gmina uruchomiła kredyt w rachunku bieżącym w wysokości
8 mln zł. Na dzień 30 czerwca kredyt uległ zmniejszeniu do kwoty 6 mln zł. Kredyt ten
pozwala zachować płynność finansową w poszczególnych miesiącach i zostanie spłacony
do 15 grudnia 2015 r.
Wprowadzenie do budżetu przychodów z obligacji pozwoli gminie kontynuować
jej dalszy rozwój, w tym prowadzić zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej
inwestycje. Plan dochodów i wydatków na lata 2015-2025 z uwzględnieniem emisji obligacji
przedstawia tabela nr 3.
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Tabela nr 3 Planu dochodów i wydatków w latach 2015-2025
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

I. DOCHODY BIEŻĄCE:
Subwencje i dotacje:
Subwencje ogółem
Dotacje i śr. pozabudżetowe na
zadania bieżące
Dochody własne:
Wpływy z podatków
Udział w podatkach budżetu państwa
Wpływy z opłat
Odsetki
Pozostałe dochody
II. WYDATKI BIEŻĄCE BEZ OBSŁUGI
DŁUGU:
Dotacje i subwencje
Wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Remonty
Zakup energii, materiałów i
wyposażenia oraz usług
Pozostałe wydatki bieżące
III. WOLNE ŚRODKI ( I - II )
IV. OBSŁUGA DŁUGU:
Odsetki od pożyczek, kredytów i pap.
wart.
V. NADWYŻKA OPERACYJNA /
DEFICYT OPERACYJNY( III -IV)
VI. DOCHODY MAJĄTKOWE:
Dochody ze sprzedaży majątku
(077,078,087)
Dotacje i śr. pozabudżetowe na
zadania inwestycyjne
VII. WYDATKI MAJĄTKOWE
inwestycje
VIII. NADWYŻKA / DEFICYT (V + VI VII)
IX. PRZYCHODY
Przychody z tytułu zaciągniętych
kredytów, pożyczek oraz
wyemitowanych obligacji
X. ROZCHODY:
Spłata zaciągniętych kredytów,
pożyczek oraz wyemitowanych
obligacji

57 128 234
23 827 024
17 666 294
6 160 730

68 276 376
24 075 767
17 869 456
6 206 311

69 544 040
24 305 492
18 057 086
6 248 407

70 970 537
24 581 846
18 282 799
6 299 047

72 417 639
24 850 463
18 502 193
6 348 270

73 868 007
25 122 302
18 724 219
6 398 083

73 868 007
25 122 302
18 724 219
6 398 083

73 868 007
25 122 302
18 724 219
6 398 083

73 868 007
25 122 302
18 724 219
6 398 083

73 868 007
25 122 302
18 724 219
6 398 083

73 868 007
25 122 302
18 724 219
6 398 083

33 301 210
6 310 000
19 144 059
5 363 000
126 000
2 358 151
55 602 198

44 200 609
16 506 282
19 833 889
5 322 049
126 000
2 412 388
56 451 108

45 238 548
16 691 284
20 587 550
5 370 665
126 000
2 463 049
57 241 767

46 388 690
16 918 024
21 390 285
5 429 757
126 000
2 524 625
58 193 121

47 567 177
17 143 344
22 224 714
5 487 903
126 000
2 585 216
59 124 658

48 745 705
17 376 273
23 048 727
5 547 444
126 000
2 647 261
60 073 091

48 745 705
17 376 273
23 048 727
5 547 444
126 000
2 647 261
60 073 091

48 745 705
17 376 273
23 048 727
5 547 444
126 000
2 647 261
60 073 091

48 745 705
17 376 273
23 048 727
5 547 444
126 000
2 647 261
60 073 091

48 745 705
17 376 273
23 048 727
5 547 444
126 000
2 647 261
60 073 091

48 745 705
17 376 273
23 048 727
5 547 444
126 000
2 647 261
60 073 091

7 736 950
28 564 897

7 879 538
28 893 393

8 014 597
29 196 774

8 173 632
29 561 733

8 330 778
29 916 474

8 491 339
30 275 472

8 491 339
30 275 472

8 491 339
30 275 472

8 491 339
30 275 472

8 491 339
30 275 472

8 491 339
30 275 472

4 398 509
687 100
8 528 485

4 498 984
702 903
8 724 640

4 592 833
717 664
8 907 857

4 706 904
735 606
9 130 554

4 819 149
753 260
9 349 687

4 934 089
771 339
9 574 079

4 934 089
771 339
9 574 079

4 934 089
771 339
9 574 079

4 934 089
771 339
9 574 079

4 934 089
771 339
9 574 079

4 934 089
771 339
9 574 079

5 686 258
1 526 036
600 000
600 000

5 751 650
11 825 268
900 000
900 000

5 812 042
12 302 273
900 000
900 000

5 884 693
12 777 415
900 000
900 000

5 955 309
13 292 982
894 000
894 000

6 026 773
13 794 917
810 000
810 000

6 026 773
13 794 917
690 000
690 000

6 026 773
13 794 917
570 000
570 000

6 026 773
13 794 917
450 000
450 000

6 026 773
13 794 917
300 000
300 000

6 026 773
13 794 917
150 000
150 000

926 036

10 925 268

11 402 273

11 877 415

12 398 982

12 984 917

13 104 917

13 224 917

13 344 917

13 494 917

13 644 917

3 934 000
108 000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3 826 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 860 036

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-26 000 000

10 925 268

11 402 273

11 877 415

12 398 982

12 984 917

13 104 917

13 224 917

13 344 917

13 494 917

13 644 917

30 000 000
30 000 000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4 000 000
4 000 000

0
0

0
0

200 000
200 000

2 800 000
2 800 000

4 000 000
4 000 000

4 000 000
4 000 000

4 000 000
4 000 000

5 000 000
5 000 000

5 000 000
5 000 000

5 000 000
5 000 000

0

10 925 268

11 402 273

11 677 415

9 598 982

8 984 917

9 104 917

9 224 917

8 344 917

8 494 917

8 644 917

XI. ŚRODKI NA POZOSTAŁE
INWESTYCJE [VIII + IX - X]
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Zadaniem Gminy jest stałe monitorowanie dochodów a przede wszystkim
budżetowych w celu prawidłowej gospodarki finansowej gminy.

wydatków

Dlatego w Programie Funkcjonowania Gminy na lata 2016-2020 zakłada się, że:
1. Zadania inwestycyjne będą realizowane zgodnie z załącznikiem do niniejszego
programu, który uwzględnia prognozę dochodów i wydatków na lata 2015-2025;
2. Coroczna wysokość wydatków bieżących będzie utrzymywała się na poziomie roku
2015;
3. Na terenach objętych wpływami eksploatacji górniczej należy monitorować całą gminną
infrastrukturę komunalną i dbać o egzekwowanie roszczeń wobec przedsiębiorcy
górniczego;
4. Priorytetem będą zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej jako przejaw
aktywności społeczności lokalnej i odpowiedzialności za utrzymanie powstałych
obiektów i urządzeń.
3. PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Cały teren gminy Pawłowice posiada aktualne miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego oraz uchwalone w 2009 roku „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Pawłowice” zmienione uchwałą Rady Gminy
Pawłowice z dnia 23 czerwca 2015 r. Na koniec 2015 roku 11 planów sporządzonych jest
w oparciu o ustalenia aktualnego studium natomiast pozostałe 14 planów było sporządzonych
wcześniej t. j. zgodnie ze studium z 1997 roku.
Zgodnie z art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w celu oceny
aktualności studium i planów miejscowych, co najmniej raz w czasie kadencji rady wójt
dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy
w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania
w nawiązaniu do ustaleń studium. Poprzednia analiza zmian była sporządzona w 2011 roku
i uchwalona Uchwałą Nr VII/87/2011 Rady Gminy Pawłowice z dnia 21.06.2011r. w sprawie
aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Pawłowice” oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy
Pawłowice. Do końca kadencji obecnie urzędującej Rady Gminy, czyli do 2018 roku zgodnie
z w/w przepisami należy wykonać analizę, o której mowa wyżej i podjąć stosowną uchwałę.
Z wykonanej analizy będzie wynikać, jakie dokumenty planistyczne winny być zmienione
i w jakiej kolejności.
W okresie do 2020 roku może również wystąpić potrzeba zmiany miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego w związku z koniecznością realizacji inwestycji celu
publicznego
(np.:
przebudowa
linii
energetycznych
wysokich
napięć,
inwestycje
przedsiębiorstw górniczych w związku z uzyskaniem koncesji na wydobywanie kopalin
z nowych złóż, realizacja inwestycji gminnych niezaplanowanych wcześniej). Konieczność
zmian dokumentów planistycznych może również wystąpić w związku ze sporządzeniem dla
terenów położonych w gminie Pawłowice map terenów zalewowych czy też ze zmiany
przepisów w zakresie planowania przestrzennego.
Z myślą o rozwoju przedsiębiorczości w gminie planuje się wprowadzić tereny inwestycyjne
przy zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Pawłowice oraz w dalszej kolejności przy zmianie planu zagospodarowania przestrzennego.
4. NUMERACJA NIERUCHOMOŚCI I NAZWENICTWO ULIC
Istotną
sprawą
jest
numeracja
porządkowa
nieruchomości
zabudowanych
jak i przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego. W latach 2015-2020 kontynuowane będą działania porządkowe
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w zakresie numeracji domów i nazewnictwa ulic. Jednocześnie prowadzone będą kontrole
odnośnie prawidłowego oznaczenia numeracji nieruchomości.
5. GOSPODARKA GRUNTAMI
Gmina Pawłowice prowadzi swoją działalność samorządową w granicach administracyjnych
obejmujących obszar 7 568 ha. Prawa właścicielskie wykonywane są w stosunku do gruntów
stanowiących jej własność, które nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz w stosunku
do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, na których ustanowione zostało prawo
użytkowania wieczystego na jej rzecz. Wymienione nieruchomości stanowią zasób gminy.
Według stanu na dzień 01 styczeń 2015r. grunty stanowiące własność gminną (bez oddanych
w użytkowanie wieczyste i w trwały zarząd) zajmują powierzchnię 243,84 ha, co stanowi 3,2 %
ogólnej powierzchni gminy.
Powierzchnię gruntów będących własnością gminy Pawłowice z wyłączeniem gruntów oddanych
w użytkowanie wieczyste i w trwały zarząd przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela nr 4 Powierzchnia gruntów będących własnością gminy
Lp.
Sołectwo
Powierzchnia [ha]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pawłowice
Pielgrzymowice
Jarząbkowice
Golasowice
Warszowice
Krzyżowice
Pniówek
Razem

58,82
47,36
14,46
29,79
45,00
21,74
26,67
243,84

Łączna powierzchnia gruntów, która została przez gminę Pawłowice oddana do użytkowania
wieczystego zajmuje obszar 11,4855 ha.
Powierzchnie gruntów oddanych do użytkowania wieczystego w zależności od przeznaczenia
przedstawiają się następująco:
Tabela nr 5 Powierzchnie gruntów oddanych do użytkowania wieczystego.
Lp. Przeznaczenie gruntu
Powierzchnia [ha]
1.
cele handlowo – usługowe
2,4510
2.
cele usługowe
1,1439
3.
cele handlowe
0,2197
4.
cele gastronomiczne
0,1666
5.
cele mieszkaniowe
7,4218
6.
cele garażowe
0,0825
Obecnie zakończono postępowania administracyjne odnośnie
oddania w trwały zarząd
dwunastu nieruchomości na rzecz placówek oświatowych, trzech dla Gminnego Ośrodka Sportu
oraz czterech dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

7

Id: 4C2734D4-AC57-4834-AAE5-17A661FCCFD7. Podpisany

Strona 8

Tabela nr 6 Nieruchomości oddane w trwały zarząd.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ODDANYCH W TRWAŁY ZARZĄD
Numer
Pow.
sposób
Lp.
Obręb
zarządca nieruchomością
działki
[ha]
korzystania
47
0,1610
Zespół Szkolno-Przedszkolny
1
Golasowice
oświata
w Golasowicach
352/46
1,2090
Publiczne przedszkole
2
Warszowice
1568/143 0,2500
oświata
w Warszowicach
1333/108 0,4110
Szkoła Podstawowa im. Józefa
3
Warszowice
oświata
Piłsudskiego w Warszowicach
1336/108 0,3440
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Pawłowicach przy ul. Pukowca 4
4
Pawłowice
768/10
2,0065
oświata
- Szkoła Podstawowa nr 2 im.
Józefa Pukowca w Pawłowicach
przy ul. Pukowca 4
Zespół Szkolno-Przedszkolny
5
Krzyżowice
1082/72
0,6928
oświata
w Krzyżowicach przy ul. Szkolnej 7
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Pawłowicach przy ul. Pukowca 4
6
Pawłowice
354/54
0,3842
oświata
- Publiczne Przedszkole
w Modrzewiowym Ogrodzie
w Pawłowicach przy ul. LWP 3
Szkoła Podstawowa im. Karola
7 Pielgrzymowice 1062/69
2,4867
oświata
Miarki w Pielgrzymowicach
337/54
0,6412
Zespół Szkół Ogólnokształcących
8
Pawłowice
oświata
im. Jana Pawła II w Pawłowicach
338/54
0,6452
przy ul. Pukowca 5
547/54
0,0101
Gminny Ośrodek Sportu
9
Pawłowice
579/54
0,6223
lodowisko
w Pawłowicach
Publiczne Przedszkole
10 Pielgrzymowice 1695/180 0,7590
oświata
w Pielgrzymowicach
1139/164 0,9633
działalność
Gminny Zakład Wodociągów
11
Krzyżowice
GZWIK
i Kanalizacji
214/1
0,4102
działalność
GZWIK
działalność
GOS
działalność
GOS

Gminny Zakład Wodociągów
i Kanalizacji
Gminny Ośrodek Sportu
w Pawłowicach
Gminny Ośrodek Sportu
w Pawłowicach

2,5243

działalność
GZWIK

Gminny Zakład Wodociągów
i Kanalizacji

0,3093

działalność
GZWIK

Gminny Zakład Wodociągów
i Kanalizacji
Gimnazjum nr 1 im. Ks. Tomasza
Wuwera w Pawłowicach
Publiczne Przedszkole nr 1
w Pawłowicach
Szkoła Podstawowa im. Józefa
Piłsudskiego w Warszowicach

12

Golasowice

228/185

0,4247

13

Golasowice

199/15

1,1029

14

Pawłowice

795/95

2,7028

471/67,
472/67,
426/65,
1158/65,
1159/65,
1160/65
212/1
1137/164

15

Pniówek

16

Krzyżowice

17

Pawłowice

826/95

0,2990

oświata

18

Pawłowice

828/95

0,3093

oświata

19

Pawłowice

1334/108

0,3440

oświata

Suma:

20,0128
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Gmina jest Użytkownikiem wieczystym 1,5566 ha gruntów należących do Skarbu Państwa.
Nieruchomości do których gminie Pawłowice przysługuje prawo użytkowania wieczystego
gruntów zestawiono w poniższej tabeli.
Tabela nr 7 Nieruchomości do których gminie Pawłowice przysługuje prawo użytkowania
wieczystego gruntów
Lp.
Numer
Karta
Obręb
Powierzchnia
Właściciel
Wartość brutto
działki
mapy
[ha]
w złotych
1

2179/96

3

Pawłowice

0,1872

Skarb Państwa

24 720,98

2
3

381/54
382/54

5
5

Pawłowice
Pawłowice

0,0399
0,2717

Skarb Państwa
Skarb Państwa

2 443,32
16 637,82

4

405/57

6

Pniówek

0,6666

Skarb Państwa

13 332,00

5
6

2418/96
1334/108
Razem

3
3

Pawłowice
Warszowice

0,0472
0,3440
1,5566

Skarb Państwa
Skarb Państwa

6 232,85
149 668,37
213 035,34

Planowane zagospodarowanie zasobu nieruchomości pod względem zmian w stanie mienia:
a. zbyć teren niezabudowany o pow. ok. 1,7 ha położony w Warszowicach
przy ul. Stawowej (działki 1672/43, 1673/43, 1674/43, 1675/43, 1676/43, 31677/43,
1680/43, 1681/43);
b. zagospodarować teren niezabudowany przejęty od Agencji nieruchomości Rolnych
położony w Golasowicach przy ul. Reja (działki 4, 5/9 mapa 8);
c. zbyć prawo użytkowania dla nieruchomości zlokalizowanych przy realizowanej
obwodnicy Pawłowic (działki 2179/96 i 2418/96 o pow. 0,2344 ha w Pawłowicach);
d. czynić starania w kierunku zagospodarowania terenu „głowicy wschodniej” KWK
„Pniówek”;
e. dążyć do nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa prawa własności dla działki
1334/108 mapa 3 w Warszowicach, która zabudowana jest przyszkolnym boiskiem
sportowym;
f. wprowadzić tereny inwestycyjne przy zmianie studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Pawłowice oraz w dalszej kolejności przy
zmianie planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Pniówek dla obszaru
obejmującego działki gminne (nr 1191/73 i 441/73) o pow. 1,22 ha zlokalizowane
są przy realizowanej obwodnicy Pawłowic;
g. nabywać grunty na potrzeby strategiczne gminy.
Nabywać w pierwszej kolejności nieruchomości na cele publiczne związane z infrastrukturą
komunalną.
Dążyć do uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod infrastrukturę komunalną
na prywatnych terenach takich jak: drogi, przepompownie.
Kryteria jakimi należy się kierować przy przejmowaniu działek drogowych
na wniosek właścicieli:
a. odpowiednia szerokość drogi - min. 8 m;
b. przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
– preferowane kategorie KDD (drogi dojazdowe) i KDL (drogi lokalne);
c. ilość obsługiwanych działek budowlanych (zabudowanych) lub ilość terenów
przeznaczonych
w
miejscowym
planie
zagospodarowania
przestrzennego
wzdłuż drogi;
d. stan techniczny – rodzaj nawierzchni;
e. droga powinna się kończyć placem manewrowym bądź być drogą przelotową.
W pierwszej kolejności przejmowane będą grunty pod drogi przekazywane na rzecz gminy
nieodpłatnie.
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6. GOSPODAROWANIE ZASOBEM BUDYNKÓW KOMUNALNYCH
1. BUDYNKI KOMUNALNE MIESZKANIOWE
Mieszkaniowy zasób komunalny tworzą lokale stanowiące własność gminy.
Gmina Pawłowice w swoich zasobach posiada 9 budynków mieszkalnych.
W budynkach tych znajduje się 55 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni mieszkaniowej
1868,61 m2 w tym: 23 mieszkania komunalne komunalnych, 32 mieszkania socjalne.
Budynki stanowiące własność gminy administrowane są przez Gminny Zespół Komunalny.
Położenie zasobów mieszkaniowych na terenie gminy kształtuje się w następujący sposób:
Sołectwo Golasowice
12 lokali mieszkalnych;
Sołectwo Krzyżowice
9 lokali mieszkalnych;
Sołectwo Pawłowice
13 lokali mieszkalnych;
Sołectwo Pielgrzymowice
8 lokali mieszkalnych;
Sołectwo Warszowice
5 lokali mieszkalnych;
Sołectwo Jarząbkowice
8 lokali mieszkalnych.
Ponadto własnością gminy jest 5 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni mieszkaniowej
285,48 m2 usytuowanych w placówkach oświatowych i tak:
- sołectwo Pawłowice: 4 lokale mieszkalne;
- sołectwo Warszowice: 1 lokal mieszkalny.
Realizując zadania określone w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie kodeksu cywilnego Rada Gminy Pawłowice podjęła dnia 23 czerwca 2015 r.
uchwałę Nr IX/74/2015 w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Pawłowice na lata 2015-2020.
W powyższej uchwale określono między innymi:
a.
b.
c.
d.

zasady polityki czynszowej,
sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami,
źródła finansowania, utrzymania i remontów budynków.
lokale socjalne zaspokajające potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich
dochodach.
Zapotrzebowanie na lokale socjalne w gminie nie jest całkowicie zaspokojone. Wieloletni
program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pawłowice na lata 2015-2020
w sposób wyraźny obrazuje istniejącą sytuację w zasobie mieszkaniowym gminy
oraz wskazuje, w jaki sposób i w jakim zakresie należy dążyć do jej poprawy.
2. BUDYNKI KOMUNALNE POZOSTAŁE
Administratorem budynków mieszkalnych oraz większości innych budynków znajdujących
się na gruntach gminnych zajmuje się powołany w 2006 r. Gminny Zespół Komunalny.
Pozostałymi administratorami budynków są: Gminny Ośrodek Sportu, Gminny Ośrodek
Kultury, Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji.
Budynkami szkół i przedszkoli zarządzają dyrektorzy tych placówek.
Budynki straży pożarnych ( z wyłączeniem Jarząbkowic i Krzyżowic ) są wynajęte na podstawie
umów dzierżaw Ochotniczym Strażom Pożarnym do 30.06.2018r. Pod koniec okresu
obowiązywania umów dzierżaw przeanalizowany zostanie stan istniejący i na podstawie
tej analizy będzie rozważony dalszy sposób gospodarowania tymi budynkami.
Budynki ośrodków zdrowia są wynajęte na podstawie umów najmu podmiotom prywatnym
prowadzącym działalność związaną z opieką zdrowia.
Budynek Domu Ludowego w Jarząbkowicach pozostaje w administrowaniu Gminnego Zespołu
Komunalnego, natomiast organizacja strażacka ogranicza się tylko do działalności bojowej
w części obiektu oddanej w użyczenie. Podobna sytuacja dotyczy budynku OSP Krzyżowice,
ale w tym wypadku na podstawie umowy najmu podmiotowi prywatnemu umożliwiono
prowadzenie działalności gospodarczej na części komercyjnej.
Budynek hospicjum w Krzyżowicach oddany jest w użyczenie Caritas Archidiecezji Katowickiej
Archidiecezjalny Dom Hospicyjny im. Jana Pawła II w Katowicach.
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Należy doprowadzić do pełnego zagospodarowania zasobu lokalowego poprzez organizowanie
przetargów na najem wolnych powierzchni.
Przyjmuje się zasadę, że podstawowym źródłem finansowania gospodarki budynkami
komunalnymi pozostałymi będą dochody własne gminy oraz środki zewnętrzne.
Ponadto, prognozuje się następujące działania remontowo – modernizacyjno – inwestycyjne
związane z budynkami komunalnymi:
SOŁECTWO PAWŁOWICE
1. Budynek Urzędu Gminy - bieżące utrzymanie;
2. Budynek w którym mieści się siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej oraz
Gminnego Zespołu Oświaty - bieżące utrzymanie;
3. Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej - bieżące utrzymanie;
4. Budynki Centrum Kultury i Dom Kultury Osiedle - bieżące utrzymanie;
5. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej Pawłowice - bieżące utrzymanie zgodnie
z zawartą umową dzierżawy należy do dzierżawcy;
6. Przychodnia Zdrowia ul. Górnicza - bieżące utrzymanie zgodnie z zawartymi
umowami najmu należy do najemcy;
7. Przychodnia Zdrowia ul. Zjednoczenia 12 - bieżące utrzymanie;
8. Budynki oświatowe:
a. Adaptacja strychu w Gimnazjum Nr 1 w Pawłowicach na miejsca noclegowe i sale
lekcyjne;
b. Remont Publicznego Przedszkola w Modrzewiowym Ogrodzie;
c. Termomodernizacja i remont kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej nr 2
w Pawłowicach;
Pozostałe budynki oświatowe w sołectwie Pawłowice - bieżące utrzymanie.
9. Budynek
administracyjny
Gminnego
Zespołu
Komunalnego
wraz
z przylegającymi budynkami gospodarczymi - bieżące utrzymanie;
10. Dom przedpogrzebowy - bieżące utrzymanie;
11. Budynki administrowane przez Gminny Ośrodek Sportu (hala sportowa, basen,
lodowisko, budynek zaplecza sportowego) - bieżące utrzymanie;
Boiska wielofunkcyjne przy ul. Szkolnej – przebudowa;
Boisko multidyscyplinarne Osiedle – wymiana pokrycia dachowego.
SOŁECTWO KRZYŻOWICE
1. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej - bieżące utrzymanie zgodnie z zawartą
umową dzierżawy należy do dzierżawcy;
2. Budynek
przychodni
zdrowia
przy
Hospicjum
w
Krzyżowicach
wraz z budynkiem gospodarczym - bieżące utrzymanie zgodnie z zawartymi
umowami najmu należy do najemcy;
3. Budynki administracyjne Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji wraz
z przylegającymi budynkami do oczyszczalni ścieków - bieżące utrzymanie;
4. Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – (Przebudowa budynku przy udziale
środków finansowych przedsiębiorcy górniczego).
SOŁECTWO WARSZOWICE
1. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej - bieżące utrzymanie zgodnie z zawartą
umową dzierżawy należy do dzierżawcy;
Należy rozważyć powiększenie węzła higieniczno-sanitarnego w ramach istniejącej
zabudowy;
2. Budynki oświatowe:
a. Szkoła Podstawowa: Remont szkoły (tj. malowanie dachu, wymiana okien sali
gimnastycznej, malowanie elewacji);
b. Publiczne Przedszkole - bieżące utrzymanie.
3. Rozbudowa parkingu przy Szkole Podstawowej.
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SOŁECTWO PIELGRZYMOWICE
1. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej - Bieżące utrzymanie zgodnie z zawartą
umową dzierżawy należy do dzierżawcy;
2. Zabudowania po byłym Kółku Rolniczym w Pielgrzymowicach - bieżące
utrzymanie;
3. Budynki oświatowe:
a. Szkoła Podstawowa: Rozbudowa szkoły o 3-4 sale lekcyjne;
b. Publiczne Gimnazjum Nr 3 – bieżące utrzymanie;
c. Publiczne Przedszkole – bieżące utrzymanie.
SOŁECTWO GOLASOWICE
1. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej - bieżące utrzymanie zgodnie z zawartą
umową dzierżawy należy do dzierżawcy;
2. Przychodnia Zdrowia - Modernizacja budynku celem dostosowania ośrodka zdrowia
dla potrzeb osób niepełnosprawnych;
3. Szatnia sportowa przy boisku w Golasowicach – bieżące utrzymanie;
4. Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – adaptacja pomieszczeń dla potrzeb
biblioteki publicznej- bieżące utrzymanie.
SOŁECTWO JARZĄBKOWICE
Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej - bieżące utrzymanie.
SOŁECTWO PNIÓWEK
1. Budynek „ Dom Ludowy” - bieżące utrzymanie;
2. Przychodnia Zdrowia + garaże ul. Krucza 12 - Bieżące utrzymanie zgodnie
z zawartymi umowami najmu należy do najemcy.
7. OCHRONA ŚRODOWISKA I ROLNICTWO
Działania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami w gminie Pawłowice
są prowadzone na podstawie:
 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pawłowice przyjętego
uchwałą Nr VI/45/2015 Rady Gminy Pawłowice z dnia 24 marca 2015 r.;
 Regulaminu dotacji do demontażu, transportu i utylizacji materiałów zawierających
azbest
pochodzących
z
terenu
gminy
Pawłowice,
przyjętym
uchwałą
nr XLIII/481/2014 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 października 2014 r.;
 Regulaminu udzielenia dotacji do inwestycji służących ochronie powietrza na terenie
gminy Pawłowice – uchwalanym każdorazowo na rok następny;
 programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Pawłowice – uchwalanym każdorazowo na rok bieżący;
W oparciu o wyżej wymienione programy przyjmuje się do realizacji zadania w zakresie:
1. OCHRONY ŚRODOWISKA I OCHRONA PRZYRODY
poprzez realizację następujących zadań:
a. Współorganizowanie wraz ze szkołami „Dnia Ziemi” oraz „Sprzątania Świata”;
b. Propagowanie
wiedzy
ekologicznej
wśród
społeczeństwa
Gminy,
a w szczególności wśród dzieci i młodzieży;
c. Organizacja konkursów: na najpiękniejszy ogródek przydomowy i najbardziej
estetycznie zagospodarowaną zagrodę wiejską oraz „Zielonym do góry”;
d. Dotacje do inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie
źródeł ciepła oraz montażu układów solarnych i pomp ciepła;
e. Wspieranie rozbudowy sieci ciepłowniczej w centrum Pawłowic;
f. Propagowanie wykorzystania energii odnawialnej oraz źródeł niskoemisyjnych.
2. GOSPODARKI ODPADAMI
poprzez realizację następujących zadań:
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a. Prowadzenie wśród mieszkańców gminy działań propagujących dążenia
do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów oraz świadome z nimi
postępowanie;
b. Rozwijanie selektywnej zbiórki odpadów, w tym rozszerzanie katalogu odpadów
zbieranych jako selektywne;
c. Dotacje do demontażu, transportu i utylizacji azbestu;
d. Egzekwowanie od mieszkańców obowiązków sprzątania nieczystości po swoich
psach poprzez utrzymanie i zabudowę dystrybutorów z woreczkami na psie
odchody oraz edukację mieszkańców;
e. Rozbudowę istniejącego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
f. Usprawnienie funkcjonowania zbiórki padłych bezdomnych zwierząt z terenu
gminy;
g. Likwidację nielegalnych przyłączy ścieków bytowo-komunalnych.
3. ROLNICTWA
Zadania z zakresu rolnictwa realizowane są przez instytucje funkcjonujące
poza terenem gminy, dlatego też gmina umożliwia swoim mieszkańcom bezpośredni
kontakt z przedstawicielami tych instytucji. W rolnictwie zakłada się następujący zakres
działań:
a. Organizowanie w budynku Urzędu Gminy punktu konsultacyjnego dla rolników
z przedstawicielami m.in.: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
Ośrodka Doradztwa Rolniczego;
b. Organizowanie spotkań dla osób zainteresowanych pozyskaniem zewnętrznych
środków finansowych z Lokalnej Grupy Rybackiej „Żabi Kraj”;
c. Informowanie rolników o możliwościach pozyskiwania zewnętrznych środków
finansowych;
d. Ochrona terenów rolnych przed działalnością górniczą;
e. Promowanie rozwoju gospodarki rybnej oraz możliwości połączenia tej produkcji
z rozwojem wędkarstwa i agroturystyki;
f. Propagowanie wśród mieszkańców zalesiania słabych gruntów rolnych.
4. OCHRONY ZWIERZĄT
Funkcjonowanie ochrony zwierząt w gminie odbywa się według istniejącego
prawodawstwa z zakresu ochrony zwierząt i ochrony przyrody. Uwzględniając zadania
własne gminy zakłada się następujący zakres działań:
a. Bieżące wyłapywanie bezdomnych zwierząt i utrzymywanie współpracy w tym
zakresie ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt;
b. Współpraca z kołami łowieckimi w celu ograniczenia szkód wyrządzanych przez
dzikie zwierzęta w gospodarstwach rolnych;
c. Pomoc dla rannych dzikich zwierząt.
5. MELIORACJI WODNYCH
Zadaniem własnym gminy jest ochrona przeciwpowodziowa, dlatego priorytetem
jest utrzymanie wszystkich rowów, cieków, drenów w odpowiedniej drożności
i przepustowości. Gmina w ramach zabezpieczonych środków finansowych prowadzić
będzie:
a. Dwukrotne w ciągu roku koszenie rowów melioracyjnych, z jednoczesnym
czyszczeniem
rowów
umocnionych
korytkami
betonowymi,
będących
w zarządzaniu Spółek Wodnych;
b. W miarę możliwości finansowych sukcesywne remonty przepustów na trasie
rowów melioracyjnych, po wcześniejszym przeglądzie ich stanu technicznego;
c. Konserwację rowów melioracyjnych przy współpracy ze Spółkami Wodnymi
(po przeglądzie ich stanu technicznego);
d. Współpracę z zarządcami cieków i rowów melioracyjnych w zakresie
ich utrzymania i ochrony przeciwpowodziowej;
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e. Interwencję w odpowiednich zakładach górniczych, w sprawie rekultywacji
zdegradowanych terenów zalewanych i podtapianych w wyniku eksploatacji
górniczej;
f. Interwencję w odpowiednich zakładach górniczych w sprawie prawidłowego
funkcjonowania
przepompowni
przerzucających
wody
z
terenów
bezodpływowych powstałych w wyniku eksploatacji górniczej.
8. DZIAŁALNOŚĆ WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNA
Działania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków prowadzone
są na podstawie:
 Wieloletniego
planu
rozwoju
i
modernizacji
urządzeń
wodociągowych
i kanalizacyjnych na lata 2016-2020 przyjętego uchwałą nr __/__/_____Rady Gminy
Pawłowice z dnia __.__.2015 roku opracowanego na podstawie ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków;
 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przyjętego uchwała nr
VI/83/2011 Rady Gminy Pawłowice z dnia 31.05.2011 roku;
 Taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków przyjętych
uchwałą nr V/34/2015 Rady Gminy Pawłowice z dnia 24 lutego 2015 roku.
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 rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2016-2020.
W oparciu o wyżej wymieniony plan przyjmuje się do realizacji zadania w zakresie:
1. SIECI WODOCIĄGOWEJ
a. wymiana odcinków sieci wodociągowej z rur stalowych na rury PE w:
 Pawłowicach: ul. Wrzosowa – Mickiewicza; ul. Wyzwolenia; ul. Górka;
ul. Generała Świerczewskiego; ul. Zjednoczenia;
 Golasowicach: ul. Kochanowskiego;
 Pielgrzymowicach: ul. Cieszyńska przy drodze DW 938;
 Warszowicach: ul. Pszczyńska i Żorska.
b. budowa odcinków sieci wodociągowej w:
 Pielgrzymowicach ul. Generała Sikorskiego;
 Pawłowicach: ul. Polna – ul. Rybacka, ul. Polna – ul. Szkolna, ul. Górka
– Pszczyńska;
 Krzyżowicach: ul. Śląska, ul. Zwycięstwa;
 Jarząbkowicach - Pielgrzymowice: ul. Cieszyńska DW 938 – ul. Rolnicza;
 Pniówku: ul. Kanarkowa;
 Golasowicach: ul. Tuwima.

2. SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW
Przebudowa oczyszczalni i odcinków sieci kanalizacji sanitarnej:






przebudowa oczyszczalni mechaniczno – biologicznej Pniówek –
Krzyżowice;
renowacja kanalizacji sanitarnej na Osiedlu w Pawłowicach;
monitoring sieci na terenie Gminy Pawłowice;
przebudowa kanalizacji sanitarnej ul. Kolonia Studzińska – Pszczyńska
Pawłowice.
Przebudowa przepompowni osiedlowych PO1 i PO2 Pawłowice
- etap II.

Sposób finansowania:
Środki finansowe na działalność modernizacyjno – rozwojową oraz na bieżące utrzymanie sieci
wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni pochodzić będą z opłat taryfowych za
odprowadzone ścieki oraz z pozyskanych środków zewnętrznych.
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Z budżetu gminy planuje się sfinansować:
1. Budowę Stacji Uzdatniania Wody w gminie Pawłowice;
2. Budowę kanalizacji sanitarnej ul. Wyzwolenia - Zapłocie Pawłowice;
3. Nabycie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
4. Renowacja kanalizacji sanitarnej na Osiedlu w Pawłowicach;
5. Monitoring sieci na terenie Gminy Pawłowice;
6. Zakup sprzętu do obsługi oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej;
7. Remonty na sieci kanalizacji sanitarnej;
8. Budowa urządzeń kanalizacyjnych do granic nieruchomości gruntowych inwestorów;
9. Przebudowa przepompowni osiedlowych PO1 i PO2 Pawłowice - etap II;
10. Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej:
a. budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej ul. Nowa – Poprzeczna
w Pawłowicach;
b. ul. Ks. F. Kuboszka w Krzyżowicach;
c. ul. Osińska - Stawowa - Poprzeczna Warszowice;
d. Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze nie objętym systemem
kanalizacyjnym w sołectwach Pielgrzymowice, Pniówek, Warszowice:
 ul. Dąbkowa - Kanarkowa Pniówek;
 ul. Krótka Warszowice;
 ul. Stroma - Jastrzębska Pielgrzymowice;
 ul. Borowa - Gruntowa Pielgrzymowice;
 ul. Zielona – Podlesie - Cieszyńska Pielgrzymowice;
 ul. Zebrzydowicka 11 i 13 Pielgrzymowice;
 ul. Sosnowa Pielgrzymowice;
 ul. Świerkowa Pielgrzymowice;
 ul. Olchowa Pielgrzymowice;
 ul. Rzeczna Pielgrzymowice.

Podział realizacji zadań na poszczególne lata obrazuje załącznik do niniejszego Programu.
9. INWESTYCJE
1. DROGOWE
W ciągu najbliższych 5 lat w celu poprawy bezpieczeństwa, estetyki, oraz komfortu korzystania
z sieci drogowej na terenie gminy Pawłowice zostaną podjęte następujące działania:
a. Przebudowa i remont dróg gminnych;
b. Budowa ścieżek rowerowych przy drogach wojewódzkich i powiatowych;
c. Współfinansowanie budowy chodników przy drogach wojewódzkich, powiatowych,
oraz gminnych;
d. Pozyskiwanie środków finansowych na realizację inwestycji na drogach gminnych,
e. Budowa i przebudowa parkingów samochodowych;
f. Przebudowa skrzyżowań;
g. Budowa i przebudowa zatok autobusowych;
h. Budowa i przebudowa kładek dla pieszych, mostów i przepustów nad potokami,
ciekami i rowami melioracyjnymi;
i. Współfinansowanie przebudowy, oraz remontu dróg powiatowych;
j. Opracowanie projektów budowy, przebudowy dróg i chodników w oparciu
o „Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy”;
Podział realizacji zadań inwestycyjnych
do niniejszego Programu.

na

poszczególne

lata

obrazuje

załącznik

2. KUBATUROWE
W ramach inwestycji kubaturowych w latach 2016-2020 planowane są budowy, przebudowy,
remonty i termomodernizacje obiektów wskazanych w załączniku do niniejszego
Programu.
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3. OŚWIETLENIOWE
W ramach inwestycji oświetleniowych planuje się budowę systemu energetycznego
z możliwością regulacji mocy łącznie z centralnym sterowaniem i monitoringiem. Zadanie
współfinansowane ze środków zewnętrznych. Realizację zadań oświetleniowych obrazuje
załącznik do niniejszego Programu.
10.URZĄDZENIA KOMUNALNE
1. BIEŻĄCE UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ:
a. Prowadzenie działań związanych z bieżącym utrzymaniem czystości i estetyki pasa
drogowego poprzez: zamiatanie nawierzchni, czyszczenie kratek
kanalizacji
deszczowej, koszenie poboczy dróg, odnowę oznakowania pionowego i poziomego
oraz bieżące naprawy nawierzchni dróg i chodników;
b. Poprawę standardu zimowego utrzymania dróg na terenie gminy, poprzez: kontrolę
usług
świadczonych
przez
firmy
przy
pomocy
elektronicznego
systemu
monitorowania
utrzymania
zimowego
tzw.
GPS
oraz
kontrole ograniczania
stosowania środków chemicznych do zwalczania śliskości na drogach gminnych
(lokalnych, dojazdowych i chodnikach);
c. Wprowadzenie nowych rozwiązań na drogach z zakresu inżynierii ruchu;
d. Odtwarzanie i modernizacja rowów przydrożnych oraz bieżące utrzymanie
kanalizacji deszczowej dróg;
e. Bieżące utrzymanie ścieżek rowerowych, z uwzględnieniem poprawy ich stanu
technicznego;
f. Kontynuacja renowacji pozostałych 2 etapów kanalizacji deszczowej na Osiedlu
w ramach środków finansowych z usuwania szkód górniczych;
g. Zarządzanie pasem drogowym poprzez prowadzenie elektronicznej ewidencji dróg
umożliwiającej właściwą kontrolę, w tym zajęcia pasa drogowego;
h. Przeprowadzanie wspólnych przetargów na zakup energii i gazu na potrzeby obiektów
jednostek i zakładów gminnych a także dostosowywanie mocy zamówionej - cieplnej
i elektrycznej do faktycznych potrzeb
2. OŚWIETLENIE ULICZNE:
a. Bieżące utrzymanie i konserwacja opraw ulicznych;
b. Prowadzenie oszczędności zużycia energii poprzez: modernizację punktów zapalania,
stosowanie opraw LED i opraw z redukcja mocy,
c. Doskonalenie wizerunku gminy poprzez:
 zabudowę dekoracji świątecznych w każdym sołectwie;
 kontynuację konkursu na najładniejszą iluminację świąteczną „Świąteczne
malowanie światłem”;
 modernizację sieci napowietrznych elektroenergetycznych teletechnicznych.
3. ZIELEŃ OZDOBNA I TERENY REKREACYJNE:
a. Całoroczne utrzymanie i konserwacja zieleni w miejscach ogólnodostępnych jak:
skwery, parki i tereny przy budynkach użyteczności publicznej;
b. Dalsze tworzenie miejsc wypoczynkowych i rekreacyjnych w gminie poprzez
zagospodarowywanie zielenią ozdobną terenów gminnych w centrum i sołectwach;
c. Wykonanie ostatniego etapu rewitalizacji parku przy Ośrodku Zdrowia w Pawłowicach,
polegającej na zagospodarowaniu zielenią oraz bieżącym utrzymaniu terenu parku,
d. Poprawa wyglądu parku w Golasowicach;
e. Tworzenie i utrzymanie zieleni ozdobnej wzdłuż pasów dróg na terenie gminy;
f. Kontynuacja akcji „Pola Nadziei”;
g. Utrzymanie placów zabaw, miasteczka ruchu drogowego;
11.KOMUNIKACJA ZBIOROWA
W latach 2016-2020 planuje się:
1. Doskonalenie w ramach

Międzygminnego

Związku

Komunikacyjnego

systemu

16

Id: 4C2734D4-AC57-4834-AAE5-17A661FCCFD7. Podpisany

Strona 17

transportu zbiorowego:
a. komunikacji lokalnej wewnątrz Gminy;
b. komunikacji ponadgminnej.
2. Zwiększenie
dostępności
komunikacji
lokalnej
dla
młodzieży
szkolnej
oraz dla pracowników małych i średnich przedsiębiorstw;
3. Wymianę wiat przystankowych oraz dalsze udoskonalanie wykorzystania „Centrum
komunikacyjnego”;
4. Budowę zatoki autobusowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Generała
Świerczewskiego.
12. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej finansowana jest z budżetu gminy, środków
finansowych zewnętrznych oraz dochodów własnych.
W latach 2015-2020 planuje się:
1. Zapewnienie środków finansowych na działalność statutową biblioteki;
2. Utrzymanie funkcjonujących obecnie placówek bibliotecznych z uwzględnieniem łączenia
w placówki biblioteczno-szkolne stwarzające mieszkańcom i uczniom szerszy dostęp
do księgozbioru;
3. Modernizację lokalu bibliotecznego filii „Osiedle” na potrzeby utworzenia Oddziału
Dziecięcego;
4. Utworzenie gminnego archiwum zbiorów bibliotecznych, o wyjątkowej wartości
historycznej;
5. Wzbogacenie oferty kulturalnej biblioteki w centrali oraz filiach skierowanej przede
wszystkim do osób dorosłych mającej na celu utrwalenie pozytywnego wizerunku
instytucji;
6. Nawiązanie współpracy z bibliotekami miast partnerskich naszej gminy;
7. Pozyskanie środków zewnętrznych potrzebnych do włączenia się w projekt powiatowej
elektronicznej bazy katalogów bibliotecznych;
8. Wprowadzenie najnowszych systemów obsługi czytelników – elektroniczne karty
biblioteczne i wrzutomaty.
13. GMINNY OŚRODEK KULTURY
Działalność Gminnego Ośrodka Kultury finansowana jest z budżetu gminy, środków
finansowych zewnętrznych oraz dochodów własnych.
Gminny Ośrodek Kultury organizuje na terenie Gminy około 200 różnego rodzaju imprez
w ciągu roku. Przy GOK działa 15 zespołów artystycznych i grup młodzieżowych
oraz 16 grup i zespołów warsztatowych. Otwarcie w roku 2015 nowoczesnego budynku
Centrum Kultury w Pawłowicach umożliwiło rozszerzenie oferty instytucji.
W latach 2016-2020 w zakresie upowszechniania kultury planuje się:
1. Prowadzenie i sukcesywne poszerzanie oferty Ogniska Muzycznego, kształcącego
dzieci i młodzież w sekcjach instrumentalnych w taki sposób, by utrzymać wysoki
poziom kształcenia dzięki wykwalifikowanej kadrze muzyków i pedagogów;
2. Utrzymanie i rozwój działalności zespołów i chórów działających przy Ośrodku:
a. Zespoły ludowe: „Talizman”, „Jarząbkowianki”, „Niezapominajki”, „Harmonia”.
b. Zespoły dziecięce ludowe: „Bajtel”, „DZR Pawłowice”, „Golasowianie”.
c. „Viola”, „Margo”, „Retro”, „Animato”.
3. Rozwój działalności kół zainteresowań, zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży,
poprzez wprowadzenie do oferty zajęć związanych z szeroko pojętą technologią
informatyczną;
4. Kontynuowanie kursów dla osób dorosłych (projekt edukacji seniorów EDU-s).
Dostosowywanie typów kursów do zgłaszanego zapotrzebowania. Angażowanie
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uczestników kursów w życie kulturalne Ośrodka, uatrakcyjnianie zajęć EDU-s
o różnego typu eventy (wyjazdy, spotkania, koncerty);
5. Rozszerzenie działań skierowanych do uczniów szkół z terenu gminy Pawłowice
– propozycje audycji umuzykalniających, udziału w wydarzenia artystycznych
z różnych dziedzin sztuki (muzycznych, teatralnych, plastycznych, kino i in.),
organizowanie konkursów dla uczniów (konkurs piosenki, plastyczne, wiedzy
o gminie);
6. Wspieranie uzdolnionej artystycznie młodzieży poprzez możliwość zaprezentowania
szerokiej publice w czasie imprez (np. podczas Koncertów Niedzielnych,
Młodzieżowych Dni Kultury);
7. Rozwój działalności młodzieżowych grup wolontariuszy „Spinacz” i "Wyobraźnia".
w ramach Gminnego Centrum Wolontariatu;
8. Aktywizacja i integracja seniorów poprzez umożliwienie wymiany
doświadczeń i realizacji własnych pasji w ramach działań Klubu Seniora;

poglądów,

9. Współpraca z organizacjami społecznymi (Kołami Gospodyń Wiejskich, Ochotniczymi
Strażami Pożarnymi, Związkami Emerytów, Radami Sołeckimi, Stowarzyszeniami)
przy organizowaniu imprez w poszczególnych sołectwach, pobudzanie do aktywności
lokalnej w szczególności za pośrednictwem tych organizacji poprzez realizację zadań
w trybie inicjatywy lokalnej;
10. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy oraz jednostkami oświatowymi –
wsparcie techniczne i merytoryczne imprez organizowanych przez te jednostki;
11. Ożywienie działalności w Pawłowicach Osiedlu poprzez: współpracę z placówkami
oświatowymi, organizowanie happeningów w centrum Osiedla i w Miasteczku Ruchu
Drogowego, ulepszenie działań promocyjnych i informacyjnych (bezpośrednie dotarcie
do mieszkańców, wykorzystanie elektronicznych źródeł komunikacji);
12. Utrzymanie
kontaktów
zagranicznych,
poszukiwanie
nowych
partnerów.
Organizowanie wymian dla grup dziecięcych, młodzieżowych i osób dorosłych
oraz zespołów działających przy Ośrodku.
W zakresie imprez planuje się:
1.

Organizowanie cyklicznych imprez artystycznych, rozrywkowych i plenerowych,
z naciskiem na wprowadzanie elementów innowacyjnych przy jednoczesnym
zachowaniu dotychczasowych wysokich standardów jakościowych;

2. Przenoszenie inicjatywy organizowania imprez w sołectwach na działające
tam organizacje, przy jednoczesnym wsparciu tych przedsięwzięć. Dzięki temu nastąpi
pobudzenie inicjatywy wśród lokalnej społeczności, zwiększenie świadomości
i poczucia odpowiedzialności za dane sołectwo;
3. Angażowanie istniejących „zasobów” (instruktorów, zespołów, uczestników zajęć)
do realizacji długofalowych przedsięwzięć projektowych, dających możliwość
pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych na ich finansowanie. Poszukiwanie
i nawiązywanie współpracy z partnerami zagranicznymi;
4. W okresie wrzesień - czerwiec organizowanie przynajmniej 2 razy w miesiącu imprez
biletowanych typu: koncert, występ kabaretu, przedstawienie teatralne w Sali
Widowiskowej Centrum Kultury;
5. Organizowanie wystaw malarstwa, fotografii, grafiki, rzeźby, w Galeriach Centrum
Kultury i Domu Kultury w Pawłowicach Osiedlu. Warsztaty artystyczne związane
tematycznie z aktualną wystawą dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
6. Prowadzenie zajęć z zakresu upowszechniania tradycji w nowo utworzonej Izbie
Regionalnej działającej w Centrum Kultury;
7. Wprowadzenie regularnych seansów filmowych prezentujących szeroki repertuar kina
polskiego i zagranicznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
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14.OŚWIATA
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy o systemie
oświaty w gminie Pawłowice pochodzić będą z przekazywanej subwencji oświatowej, dotacji
celowych, środków zewnętrznych oraz środków własnych gminy. Środki finansowe
na utrzymanie oświaty przeznaczone są na pokrycie:
a. wydatków płacowych z pochodnymi w tym świadczeń socjalnych;
b. wydatki rzeczowe.
W związku ze zmniejszeniem się liczby uczniów w oddziałach klasowych w gimnazjach
i szkole ponadgimnazjalnej należy na bieżąco monitorować możliwości połączenia szkół
w zespoły.
1. SIEĆ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
Sytuacja demograficzna na terenie gminy wykazuje tendencje wzrostową na poziomie
szkoły podstawowej. W kolejnych latach nastąpi wzrost liczby uczniów w gimnazjach.
W latach 2015-2020 planuje się następujące zmiany organizacyjne w szkołach:
a. utworzenie dwóch zespołów szkół łączących szkołę podstawową i gimnazjum
w Pawłowicach i Pielgrzymowicach;
b. utrzymanie miejsc w przedszkolach i żłobku w zależności od zapotrzebowania
w każdym sołectwie;
c. dalszy rozwój klas integracyjnych w celu zapewnienia opieki i nauki uczniom
niepełnosprawnym na terenie gminy;
d. utworzenie szkoły mistrzostwa sportowego we współpracy z klubami
sportowymi z terenu gminy.
2. DOWOŻENIE UCZNIÓW
Od roku szkolnego 2015/2016 nastąpi zastępowanie „gimbusa” komunikacją lokalną
z zakupem przez szkołę biletów miesięcznych dla uczniów, którym przysługuje darmowy
transport do szkoły. Dodatkowo uczniowie dowożeni będą na basen, lodowisko,
konkursy przedmiotowe i zawody sportowe.
3. SPORT W SZKOŁACH
Planuje się dalsze upowszechnianie nauki pływania dla przedszkolaków. Dla szkół
dostępny będzie basen i lodowisko. Kontynuowane będą
zawody międzyszkolne
oraz międzynarodowe.
4. STOŁÓWKI SZKOLNE
Utrzymanie kuchni cateringowej w Szkole Podstawowej nr 2. Planuje się utworzenie
wspólnej kuchni cateringowej w Szkole Podstawowej w Pielgrzymowicach, która będzie
przygotowywała posiłki dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Golasowicach. Planuje
się dalszy wzrost liczby uczniów korzystających ze stołówek.
5. ZAŁOŻENIA POLITYKI OŚWIATOWEJ W LATACH 2016-2020:
a. zwiększenie udziału szkół w programach wymiany młodzieży;
b. realizacja projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków unijnych;
c. dalsza informatyzacja procesów zarządzania oświatą:
 wprowadzenie elektronicznych katalogów w bibliotekach szkolnych;
 wprowadzenie dzienników elektronicznych we wszystkich szkołach;
 wprowadzenie systemu elektronicznej inwentaryzacji.
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d. zmiany organizacyjne w zakresie zatrudnienia pracowników administracji
i obsługi;
e. dalsze łączenie bibliotek gminnych i szkolnych w celu lepszego funkcjonowania
w środowisku lokalnym – na ich bazie utworzenie świetlic środowiskowych;
f. doposażenie kolejnych szkół w pracownie językowe;
g. wdrożenie działań prozdrowotnych po przez udział w Programie „Śląskiej Sieci
Szkół Promujących Zdrowie”;
h. zwiększenie liczby godzin zajęć z języka angielskiego w przedszkolach
– standard 1 godz. zajęć dziennie z języka angielskiego;
i. utworzenie ścieżki edukacyjnej na terenie gminy;
j. utworzenie klas dwujęzycznych;
k. współpraca z nadleśnictwem, myśliwymi, ekologami
w zakresie edukacji
ekologicznej i przyrodniczej;
l. pomoc w utworzeniu funduszu stypendialnego lokalnych przedsiębiorców;
m. powołanie do życia stowarzyszenia oświatowego;
n. prowadzenie akcji międzyszkolnych:
 konkursy przedmiotowe;
 sprzątanie gminy, dzień ziemi;
 marsz żywych;
 gminne uroczystości oświatowe;
 przedszkoliada 1 czerwca.
o. podejmowanie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz kształcenie
postaw przedsiębiorczych;
p. utrzymanie istniejącej bazy oświatowej;
q. kultywowanie tradycji regionalnych.
6. PROGRAMY STYPENDIALNE:
W latach 2015-2020 zamierza się kontynuować wsparcie materialne dla dzieci
i młodzieży za pomocą programów stypendialnych:
a. Program Stypendialny „SZANSA”- przeznaczony dla studentów zamieszkałych
na terenie gminy Pawłowice zgodnie z regulaminem przyjętym uchwałą Rady
Gminy, środki na ten cel pochodzą ze środków własnych gminy;
b. Program Stypendialny „MOTYWACJA” – przeznaczony dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Pawłowice zgodnie z regulaminem przyjętym uchwałą Rady
Gminy, środki na ten cel pochodzą ze środków własnych gminy;
c. Program Stypendialny „WARTO SIĘ UCZYĆ” – przeznaczony dla najzdolniejszych
absolwentów gimnazjów, zamieszkałych na terenie gminy Pawłowice zgodnie
z regulaminem przyjętym uchwałą Rady Gminy, środki na ten cel pochodzą
ze środków własnych gminy.
15.SPORT I ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
1. GMINNY OŚRODEK SPORTU
Działalność Gminnego Ośrodka Sportu (GOS) finansowana jest z budżetu Gminy, środków
finansowych zewnętrznych oraz dochodów własnych.
Podstawowym zadaniem GOS-u jest prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu
i rozwojowi kultury fizycznej i sportu w gminie, dlatego wszystkie działania na terenie gminy
związane ze sportem będą realizowane lub koordynowane przez GOS.
W zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu planuje się
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1. Promować i wdrażać do realizacji program aktywności fizycznej - zadanie skierowane
do wszystkich grup wiekowych, środowiskowych i zawodowych;
2. Wspomagać istniejące dyscypliny sportu i rekreacji, popularyzować i tworzyć warunki
dla rozwoju nowych;
3. Popularyzować aktywny sposób spędzania wolnego czasu poprzez organizację imprez
i festynów rodzinnych oraz rekreacji w terenie;
4. Kontynuować organizację imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym
i międzynarodowym, które były realizowane dotychczas oraz wprowadzać nowe, mając
na uwadze zainteresowania lokalnej społeczności;
5. Kontynuować prowadzenie w GOS zajęć zorganizowanych dla różnych grup wiekowych
np. nauka pływania dla niemowląt, fitness w wodzie dla osób z nadwagą, aerobic i inne;
6. Przygotowywać specjalne oferty w okresie ferii zimowych i wakacji letnich skierowane
do dzieci i młodzieży;
7. Przygotować w 2016 r. oferty organizacji w czasie wakacji i ferii zimowych obozów
sportowych dla klientów spoza terenu gminy;
W zakresie informacji sportowej planuje się:
1. Kontynuować gromadzenie informacji i wiedzy na temat wszystkiego, co dzieje się
w sporcie i rekreacji na terenie gminy Pawłowice i odzwierciedlenie jej na stronie
internetowej GOS;
2. Rozbudować system monitoringu sportu i rekreacji w gminie.
W zakresie bazy sportowej i rekreacyjnej planuje się:
1. Współpracować z placówkami oświatowymi celem wykorzystania obiektów sportowych
do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych dla dzieci
i młodzieży;
2. Zagospodarować wolne tereny na sport i rekreację, w tym tereny hałdy górniczej;
3. Udostępniać, przekazywać w użyczenie, najem, dzierżawę obiekty sportowe
administrowane przez GOS;
4. Kontynuować nadzór nad obiektami sportowymi – bieżąca kontrola pod względem
bezpieczeństwa korzystających z nich osób;
5. Przeprowadzać remonty i modernizację istniejących obiektów sportowych;
6. Doposażać na bieżąco obiekty sportowe w niezbędny sprzęt, co wpłynie na podniesienie
jakości usług i urozmaicenie proponowanych zajęć;
7. Tworzyć zachęty do szerszego korzystania z obiektów sportowych – rozszerzanie oferty
dla klientów;
8. Kontynuować współpracę z zakładami pracy w zakresie udostępniania obiektów
sportowych.
2. NAGRODY I STYPENDIA SPORTOWE
W latach 2016 – 2020 zamierza się kontynuować pomoc materialną dla dzieci i młodzieży
za pomocą programu stypendialnego „SPORTOWIEC”.
3. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Współpraca z organizacjami pozarządowymi będzie realizowana w ramach programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi uchwalanymi corocznie przez Radę Gminy.
W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi planuje się:
a. Doskonalenie zasad i kryteriów przyznawania dotacji na realizacje zadań publicznych
finansowanych z budżetu gminy, organizowanie spotkań informacyjno-szkoleniowych
z tego zakresu;
b. Realizowanie i promowanie zadań publicznych prowadzonych w ramach inicjatywy
lokalnej;
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c. Ustalenie „Dnia Organizacji Pozarządowych” podczas Dni Pawłowic – organizacja
w tym dniu imprezy plenerowej połączonej z pokazami, wystawami oraz festynem
dla organizacji pozarządowych;
d. Opracowanie regulaminu przyznawania wyróżnień, nagród dla trenerów, działaczy
organizacji pozarządowych za powadzoną działalność;
e. Wdrożenie i udoskonalanie elektronicznego systemu „Generator eNGO”;
f. Prowadzenie i aktualizacje Mapy Aktywności Organizacji Pozarządowych na stronie
internetowej gminy Pawłowice;
g. Kontynuacja organizacji pawłowickiego biegu ulicznego;
h. Pomoc organizacjom pozarządowym przy pozyskaniu środków finansowych z zewnątrz.
i. Powołanie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
16.POMOC SPOŁECZNA
Tematykę problemów społecznych na terenie gminy reguluje
Strategia Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Gminie Pawłowice na lata 2014-2020 przyjęta uchwałą
nr XXXIII/405/2013 Rady Gminy Pawłowice z dnia 17 grudnia 2013 r. Gminna Strategia
obejmuje i stanowi materiał wyjściowy do opracowania programów szczegółowych programów,
w tym między innymi: programu wspierania rodziny, programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
1. W
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

zakresie świadczeń z pomocy społecznej :
Wspieranie rodzin;
Integracja osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych;
Stała weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy;
Rozwijanie systemu pomocy i poradnictwa;
Doskonalenie systemu pomocy społecznej;
Dalszy rozwój wolontariatu;
Zabezpieczenie środków finansowych na realizację ustawowych zadań.

2. Stypendia i zasiłki socjalne
Pomoc przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
zamieszkałych na terenie gminy Pawłowice realizowana jest zgodnie z ustawą o systemie
oświaty. Środki finansowe na ten cel pochodzić będą z dotacji celowej.
3. Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020:
a. Ochrona osób doznających przemocy – zapewnienie pomocy;
b. Prowadzenie procedury w ramach Niebieskiej Karty;
c. Zapewnienie wsparcia specjalistycznego:
 konsultacje psychologiczne,
 prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy,
 Współpraca służb działających w obszarze przemocy.
5.Realizacja Programu Wspierania Rodziny w Gminie Pawłowice na lata 2015-2017:
a. Wspieranie rodzin zagrożonych lub będących w kryzysie;
b. Interdyscyplinarna pomoc rodzinom wieloproblemowym;
c. Prowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych w ramach szkoły dla rodziców;
d. Pomoc rodzinom w zakresie opieki i wychowania dzieci;
e. Systematyczna współpraca z placówkami oświatowymi i innymi instytucjami
zapewniającymi opiekę dla dzieci.
6. Realizacja innych ustaw:
a. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych –
zapewnienie środków finansowych w budżecie gminy;
b. Przyznawanie i wypłacanie pomocy w formie dodatku energetycznego zgodnie z ustawą
prawo energetyczne – środki finansowe na ten cel pochodzić będą z dotacji celowej;
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c. Prowadzenie postępowań i przyznawanie świadczeń zgodnie z ustawą o świadczeniach
rodzinnych. Środki finansowe na ten cel pochodzić będą z dotacji celowej;
d. Podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz prowadzenie postępowań
w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z ustawą o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów. Środki finansowe na ten cel pochodzić będą z dotacji
celowej.
17.OCHRONA ZDROWIA
W gminie podstawowa opieka zdrowotna, która należy do zadań własnych jest realizowana
przez Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej.
Ponadto gmina prowadzi szereg działań o charakterze profilaktycznym. W ramach profilaktyki
zdrowotnej kontynuowane będą programy profilaktyki zdrowotnej corocznie zatwierdzane
na posiedzeniu Komisji Działalności Społecznej Rady Gminy Pawłowice.
Również w ramach profilaktyki i przeciwdziałaniu chorobom cywilizacyjnym takim jak alergia,
chorobowe stany tarczycy planuje się budowę inhalatorium w Parku przy Willi Reitzensteinów.
18.BEZROBOCIE I WSPÓŁPRACA Z PRZEDSIĘBIORCAMI
Na ternie gminy wg Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2014 r.
liczba
przedsiębiorców ogółem działających wyniosła 1338.
Szacunkowa stopa bezrobocia
w gminie Pawłowice wg stanu na koniec maja 2015 r. wynosiła 3,7%, w powiecie 5,7%,
natomiast liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy to 308 osób w tym 204
kobiet. W celu przeciwdziałaniu bezrobociu organizowane są przez jednostki organizacyjne
gminy prace społecznie użyteczne, roboty publiczne i prace interwencyjne.
Gmina w swoich działaniach nastawiona jest na minimalizację bezrobocia poprzez wspieranie
przedsiębiorczości. W latach 2016-2020 planuje się podjąć następujące działania:
1. Współpraca w zakresie propagowania informacji o instrumentach pracy którymi
dysponuje Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie;
2. Współpraca z przedsiębiorcami w zakresie rozwoju szkolnictwa zawodowego na terenie
gminy Pawłowice w zależności od zapotrzebowania rynku pracy;
3. Wspieranie przedsiębiorców w pozyskiwaniu środków unijnych na rozwój ich działalności
poprzez koordynacje działań i konsultacje;
4. Organizacja szkoleń dostosowanych do potrzeb przedsiębiorców;
5. Współpraca z Pawłowicką Delegaturą Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach;
6. Organizacja konkursu ”Firma z Tradycjami” – promującego przedsiębiorców
działających na terenie gminy;
7. Współpraca z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną w celu zagospodarowania
wolnych terenów objętych specjalną strefą ekonomiczną pomiędzy ul. Nową,
i ul. Mickiewicza a obwodnicą sołectwa Pawłowice w ciągu DW 933.
8. Współpraca zakresie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia pracowników
młodocianych;
9. Pozyskanie środków zewnętrznych
na rekultywację terenów poprzemysłowych
z przeznaczeniem na nowe miejsca pracy.
19.BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY
Kontynuowane będą porozumienia z policją w zakresie dodatkowych patroli policyjnych
na terenie gminy. Prowadzone będzie bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych
w celu zapewnienia gotowości bojowej do wykonywania zadań w zakresie ochrony
przeciwpożarowej, usuwania miejscowych zagrożeń i klęsk żywiołowych.
20.PROMOCJA I INTEGRACJA EUROPEJSKA
1. PRZEDSIĘWZIĘCIA PROMOCYJNE:
a. Kontynuowanie rocznych tematycznych kampanii informacyjno-promocyjnych
(np. zdrowie, kultura, sport, ekologia, mieszkańcy);
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b. Promocja i organizacja obchodów 735 – lecia Pawłowic w 2016 roku;
c. Zorganizowanie sesji fotograficznej integrującej mieszkańców i utworzenie
wzdłuż deptaku na osiedlu galerii zdjęć promujących gminę;
d. wydanie folderu „Gmina w pigułce” (informacje o podstawowych usługach
i atrakcjach turystycznych, dostępie do kultury, sportu, ochrony zdrowia itd.
na terenie gminy);
e. akcja „Witamy w Gminie Pawłowice” skierowana do nowych mieszkańców gminy
(wysyłka listu powitalnego oraz folderu „Gmina w pigułce”);
f. Wykonanie filmu i zdjęć promocyjnych gminy;
g. Opracowanie
zasad
udzielania
patronatu
Wójta
Gminy
Pawłowice
przedsięwzięciom realizowanym na terenie gminy i poza nią;
h. Współpraca z jednostkami gminy, organizacjami pozarządowymi w zakresie
organizacji wydarzeń integrujących mieszkańców gminy.
2. KOMUNIKACJA Z MIESZKAŃCAMI:
a. Opracowanie nowego, funkcjonalnego portalu www.pawlowice.pl z systemem
sterowania stroną CMS i promocja portalu jako podstawowego źródła informacji
o gminie;
b. Świadome tworzenie społeczności mieszkańców i sympatyków gminy Pawłowice
wokół funpage'a na Facebooku;
c. Propagowanie aktywnego uczestnictwa mieszkańców w życiu gminy poprzez
różne formy wyrażania opinii, konsultacje społeczne;
d. Popularyzacja wśród mieszkańców korzystania z usług urzędu gminy za pomocą
drogi elektronicznej;
e. Aktualizacja gminnego informatora teleadresowego.
3. PROMOCJA TURYSTYCZNA:
a. Współpraca z LGD „Ziemia Pszczyńska” oraz LGR „Żabi Kraj” w zakresie
inicjatyw turystycznych;
b. Kontynuacja przedsięwzięcia „Spacer po gminie”;
c. Promocja zdrowego stylu życia: bieganie, nordic walking, rower, promocja ekotargu;
d. Promocja agroturystyki i folkloru.
4. PROMOCJA GOSPODARCZA:
Promocja przedsiębiorczości poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej,
współpracę przy promowaniu przedsięwzięć Regionalnej Izby Gospodarczej, Lokalnej
Grupy Działania „Ziemia Pszczyńska”, Lokalnej Grupy Rybackiej „Żabi Kraj”, Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
5. INTEGRACJA EUROPEJSKA:
a. Poszerzenie współpracy zagranicznej o nowych partnerów w ramach wymian
młodzieży; powstanie grupy młodzieży gminy Pawłowice - stowarzyszenia, fundacji,
grupy nieformalnej, która od 2018 r. będzie samodzielnie kierowała projektami
związanymi z wymianami; realizacja pięciu projektów wymian młodzieży w latach
2015-2020 w gminie i krajach UE (liczba uczestników ogółem ok: 200 osób);
b. Realizacja projektów wolontariatu europejskiego (przyjęcie 3 wolontariuszy z krajów
UE i wysyłanie 3 wolontariuszy z gminy Pawłowice do krajów UE);
c. Kontynuacja Międzynarodowych Mityngów Sportowych o Puchar Przewodniczącego
Rady Gminy (2016, 2018, 2020).
21.INFORMATYKA i ADMINISTRACJA
1. INFORMATYKA
a. Kontynuacja E-systemu w ramach Międzygminnego Związku Komunikacyjnego.
b. SYSTEM „ŚLEDZENIA” POJAZDÓW
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System umożliwia sprawdzanie aktualnej pozycji pojazdu jak również
przeglądania jego historii przejazdu. Monitoringiem mogą być objęte autobusy
komunikacji gminnej, odśnieżarki, śmieciarki, zamiatarki. Funkcjonalność
pozwala na optymalne planowanie różnego rodzaju przebiegu tras pojazdu
a także przeprowadzać analizę i prowadzić statystyki takich danych jak np.:
długość, czas jazdy, czas postoju, godzinę.
c. DIGITALIZACJA MATERIAŁÓW KULTURY I HISTORII GMINY
Przeniesienie do formy elektronicznej i udostępnienie mieszkańcom materiałów
historycznych dotyczących gminy Pawłowice, a znajdujących się w posiadaniu
różnych osób. Utworzone zostanie wirtualne muzeum. Projekt w znaczny sposób
przyczyni się do integracji mieszkańców gminy.
d. APLIKACJA INFORMACYJNA
Integracja wszystkich stron internetowych jednostek gminnych, stowarzyszeń,
klubów itp. w gminie w celu zautomatyzowania przekazywania informacji.
Utworzona zostanie aplikacja mobilna umożliwiająca w prosty i szeroki sposób
wyszukiwanie informacji nt. wydarzeń w gminie.
Przykład:
 wyszukaj mi wszystkie oferty zajęć dla dzieci w najbliższym miesiącu;
 pokaż wszystkie festyny/pikniki w gminie w okresie lipiec-sierpień.
e. PLATFORMA ANKIET I SOND
Platforma umożliwi w prosty i szybki sposób samodzielne utworzenie
i publikowanie przez pracowników ankiet i sond. Ankiety mogą być
wykorzystywane zarówno na potrzeby wewnętrzne jak i zewnętrzne urzędu
i jednostek organizacyjnych gminy.
2. ADMINISTRACJA
a. W kwietniu 2011 r. Urząd Gminy Pawłowice otrzymał certyfikat potwierdzający
wdrożenie Systemu
Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO
9001:2009. Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością było realizowane
w ramach projektu unijnego "Projekt na miarę potrzeb - Urząd Gminy
Pawłowice" dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Otrzymanie certyfikatu było przede wszystkim potwierdzeniem sprawnego
funkcjonowania Urzędu Gminy Pawłowice jako nowocześnie zarządzanej
organizacji.
W marcu 2014 r. przyznano Urzędowi Gminy Pawłowice certyfikat na kolejne
3 lata tj. od 14 kwietnia 2014 r. do 14 kwietnia 2017 r. W tym czasie Urząd
Gminy zostanie dwukrotnie poddany auditowi nadzoru. System Zarządzania
Jakością, wdrożony w Urzędzie Gminy Pawłowice, jest gwarancją jakości usług
oferowanych przez urząd. Ma na celu zapewnienie sprawnej i kompetentnej
realizacji zadań urzędu w kolejnych latach;
b. Planuje się rozszerzenie Systemu Zarządzania Jakością o normę ISO 27001 Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji;
c. Prowadzenie przez pracowników Urzędu Gminy działań mających na celu
propagowanie dostępnych elektronicznych usług publicznych;
d. Rozbudowa systemu rejestracji czasu pracy w jednostkach organizacyjnych
gminy;
e. Kontynuowane
będą
postępowania
przetargowe
ogłaszane
wspólnie
z jednostkami organizacyjnymi Gminy w celu uzyskania najkorzystniejszych
ofert przetargowych.
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22.ZAKOŃCZENIE
W Programie Funkcjonowania Gminy Pawłowice na lata 2016 – 2020 zawarto szereg zadań,
których realizacja będzie nadzorowana i monitorowana przez poszczególne referaty Urzędu
Gminy i jednostki organizacyjne. Dokument będzie dostosowywany do zmieniającego
się prawa oraz będzie uwzględniał zmiany dotyczące możliwości finansowych gminy.

23.ZESTAWIENIE TABEL I ZAŁĄCZNIKÓW

Tabele:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tabela nr 1 Plan i wykonanie dochodów i przychodów;
Tabela nr 2 Plan i wykonanie wydatków i rozchodów;
Tabela nr 3 Planu dochodów i wydatków w latach 2015-2025;
Tabela nr 4 Powierzchnia gruntów będących własnością Gminy;
Tabela nr 5 Powierzchnie gruntów oddanych do użytkowania wieczystego;
Tabela nr 6 Nieruchomości oddane w trwały zarząd;
Tabela nr 7 Nieruchomości do których Gminie Pawłowice przysługuje prawo
użytkowania wieczystego gruntów;

Załącznik:
Wykaz inwestycji planowanych do realizacji w latach 2016-2020.
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Załącznik do Programu Funkcjonowania Gminy Pawłowice
w latach 2016-2020 przyjęty uchwałą Nr XIII/118/2015 Rady Gminy
Pawłowice z dnia 24 listopada 2015 r.

INWESTYCJE DROGOWE
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
1
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6

SOŁECTWO GOLASOWICE
źródło
finansowania
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi DW938
ZDW
od ul. Dąbrowskiej do ul. Kraszewskiego
Remont ul. Nałkowskiej
UG
Przebudowa ul. Stanisława Lema wraz z parkingiem
UG
Przebudowa ul. Konopnickiej
UG
Przebudowa ul. Słowackiego
UG
Przebudowa ul. Morcinka
UG
Przebudowa ul. Sienkiewicza
UG
SOŁECTWO JARZĄBKOWICE
Przebudowa ul. Kwiatowej
SOŁECTWO PIELGRZYMOWICE
Budowa chodnika przy ul. Zebrzydowickiej
PZD
Budowa chodnika przy ul. Golasowickiej
PZD
Przebudowa ul. Jasnej
UG
Przebudowa ul. Zielonej
UG
Przebudowa ul. Widokowej
UG
Przebudowa ul. Wiśniowej
UG
Przebudowa ul. Akacjowej
UG
SOŁECTWO PAWŁOWICE
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW933 ul.
ZDW
Generała Świerczewskiego
Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Zjednoczenia
PZD
na odcinku od ronda do wiaduktu w Pawłowicach.
Budowa ul. 3 Maja
UG
Przebudowa ul. Mickiewicza (od ul. Nowej do obwodnicy)
UG
Przebudowa ul. Górka
UG
Przebudowa ul. Szybowej (strona zachodnia)
UG
Nazwa zadania

Budowa dróg gospodarczych wewnętrznych wzdłuż DK
UG
81 w Pawłowicach – poprawa układu komunikacyjnego
PAWŁOWICE OSIEDLE
1
Przebudowa dogi bocznej ul Polnej 26
UG
2
Przebudowa drogi bocznej ul. Szkolnej (obok kościoła)
UG
SOŁECTWO PNIÓWEK
1
Przebudowa ul. Dąbkowej
UG
2
Przebudowa odcinka tzw. pętli ul. Kruczej od torów
UG
kolejowych do skrzyżowania z ul. Dąbkową i ul.
Kanarkową
SOŁECTWO KRZYŻOWICE
1
Budowa chodnika przy ul. Orlej
PZD
2
Budowa odcinków chodnika przy ul. Śląskiej
PZD
3
Przebudowa ul. Zwycięstwa
PZD
4
Przebudowa ul. Partyzantów
UG
SOŁECTWO WARSZOWICE
1
Przebudowa ul. Pszczyńskiej
PZD
2
Przebudowa ul. Stawowej
UG
3
Przebudowa ul. Drozdów
UG
4
Przebudowa ul. Miłej
UG
5
Przebudowa ul. Kaniówka
UG
6
Budowa parkingu „Centrum”
UG
7
Budowa dróg gospodarczych wewnętrznych wzdłuż DK
81 w Warszowicach – poprawa układu komunikacyjnego
INWESTYCJE OŚWIETLENIOWE
źródło
finansowania
1
Budowa oświetlenia drogowego w Pielgrzymowicach
UG
przy ul. Golasowickiej na odcinku od ul. Lipowej
do ul. Słonecznej
2
Budowa oświetlenia ul. Klonowej
UG

ROK
2016

ROK
2017

ROK
2018
X

Gminny system monitorowania oświetlenia ulicznego

UG+(środki
finansowe z
zewnątrz)
INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ

ROK
2020

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

7

3

ROK
2019

X

X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X

ROK
2016
X

ROK
2017

X
X

ROK
2018

ROK
2019

ROK
2020

X

X

X
X

X
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Załącznik do Programu Funkcjonowania Gminy Pawłowice
w latach 2016-2020 przyjęty uchwałą Nr XIII/118/2015 Rady Gminy
Pawłowice z dnia 24 listopada 2015 r.

1
2

Dostawa i montaż wiat przystankowych
budowa zatoki wraz z zagospodarowaniem przyległego
terenu przy ul. Generała Świerczewskiego
INWESTYCJE WODOCIAGOWO- KANALIZACYJNE
1
Budowa stacji uzdatniania wody w gminie Pawłowice
2
Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wyzwolenia Pawłowice
3
Nabycie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
4
Renowacja kanalizacji sanitarnej na Osiedlu w
Pawłowicach
5
Monitoring sieci na terenie Gminy Pawłowice
6
7

Zakup sprzętu do obsługi oczyszczalni ścieków i sieci
kanalizacyjnej
Remonty na sieci kanalizacji sanitarnej

8

Budowa urządzeń kanalizacyjnych do granic
nieruchomości gruntowych inwestorów
9
Przebudowa przepompowni osiedlowych PO1 i PO2
Pawłowice – etap II
10
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej ul. Nowa –
Poprzeczna w Pawłowicach
11
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Osińska –
Stawowa - Poprzeczna Warszowice
12
Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze nie objętym
systemem kanalizacyjnym w sołectwach Pielgrzymowice,
Pniówek, Warszowice
INWESTYCJE - OBIEKTY SPORTOWE I REKREACYJNE
1
Modernizacja boisk wielofunkcyjnych - korty tenisowe
2

UG
UG

X

X
X

X

UG
KWK PNIÓWEK
UG
UG
GZWiK
UG
GZWiK
UG
GZWiK
UG
GZWiK
UG
GZWiK
UG
GZWiK
UG

X
X
X
X

X

X

X

UG

X

UG

X

X
X
X
X

3

Zagospodarowanie głowicy wschodniej wraz z drogami
dojazdowymi – zwiększenie atrakcyjności terenów
poprzemysłowych
4
Rewitalizacja parku przy ul. Zjednoczenia w
Pawłowicach – ochrona zabytków, zwiększenie bazy
rekreacyjnej.
INWESTYCJE KUBATUROWE – OŚWIATOWE
1
Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2
oraz Publicznego Przedszkola w Modrzewiowym
Ogrodzie

UG+KWK
PNIÓWEK+(środ
ki finansowe z
zewnątrz)
UG
UG
UG
UG+KWK
PNIÓWEK
UG

2
3
4
5

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pielgrzymowicach
Rozbudowa Gimnazjum Nr 1 w Pawłowicach
Remont Szkoły Podstawowej w Warszowicach
Przebudowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego
w Krzyżowicach
6
Remont Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Golasowicach
INWESTYCJE – ZDROWIE
1
Modernizacja ośrodka zdrowia Golasowice

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

UG +(środki
finansowe z
zewnątrz)
UG+(środki
finansowe z
zewnątrz)
UG+(środki
finansowe z
zewnątrz)
UG+(środki
finansowe z
zewnątrz)

Modernizacja centrum multidyscyplinarnego

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

UG + (środki
finansowe
zewnętrzne
pozyskane przez
NZOZ)
2
Budowa Inhalatorium
UG+(środki
X
finansowe z
zewnątrz)
ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ
1
Inicjatywa lokalna
UG
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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