UCHWAŁA NR XV/134/2016
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia 26 stycznia 2016 r.
w sprawie zmian w Strategii Rozwoju Gminy Pawłowice do 2025 roku „Pawłowice 2025”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2015 r. poz.1515 ze zmianami) oraz po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia
Komunalnego oraz Komisję Działalności Społecznej
Rada Gminy Pawłowice
uchwala
§ 1. W załączniku do uchwały nr VI/54/2015 z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju
Gminy Pawłowice do 2025 roku „Pawłowice 2025” wprowadzić następujące zmiany:
- w obszarze priorytetowym – rozwój w sferze społecznej, priorytet 3. Gmina zdrowa i mądra, cel 4.
Poprawienie warunków życia mieszkańców, projekt kluczowy nr 2 otrzymuje brzmienie:
„Organizacja pomocy osobom pozostającym w domach i wymagających czasoweji i stałej pomocy/opieki
m.in. utworzenie dziennego domu opieki osób starszych”,
- w obszarze priorytetowym – rozwój w sferze społecznej, priorytet 3. Gmina zdrowa i mądra, cel 5. Rozwój
kompetencji i umiejętności mieszkańców, zostaje uzupełniony o następujące projekty kluczowe:
„Projekty kluczowe:
1. Doposażenie i modernizacja sal komputerowych we wszystkich typach szkół w latach 2016-2020.
2. Rozbudowa infrastruktury szkolnictwa zawodowego poprzez utworzenie wysokiej jakości laboratorium
i pracowni do nauki zawodów w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach.
3. Poszerzenie kompetencji uczniów i absolwentów klas górniczych w Zespole Szkół Ogólnokształcących im.
Jana Pawła II w Pawłowicach poprzez realizację projektów edukacyjnych, szkoleniowych oraz wdrożenie
programu praktyk i staży zawodowych.”,
- w obszarze priorytetowym – ochrona środowiska naturalnego, priorytet 6. Gmina zielona i czysta, cel 7.
Dobry stan środowiska naturalnego, dodać następujące projekty kluczowe:
„Projekty kluczowe:
1. Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Pawłowice,
2. Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach Gminnego Ośrodka Sportu,
3. Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilającej
Wodociągów i Kanalizacji w Krzyżowicach,

wewnętrzną

sieć

elektryczną

Gminnego

Zakładu

4. Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pawłowicach.”,
- w obszarze priorytetowym - rozwój w sferze gospodarczej, priorytet 5. Gmina wykorzystująca swój własny
potencjał, cel. 6 Wspieranie przedsiębiorczości wykorzystując lokalny rynek i potencjał, dodać następujące
projekty kluczowe:
„Projekty kluczowe:
Rewitalizacja budynku przy ulicy Powstańców 8 w Pielgrzymowicach (byłej siedziby Kółka Rolniczego)
na cele społeczno-gospodarczem.in. poprzez utworzenie Lokalnego Centrum Przedsiębiorczości Wiejskiej.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Aleksander Szymura
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