Zawiadomienie
Zawiadamia się mieszkańców, że XXXV sesja Rady Gminy Pawłowice
27 lutego 2018 r. o godz. 15 00 w Urzędzie Gminy Pawłowice – sala narad 2.2.

się

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Szymura

Porządek sesji

1.

odbędzie

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności;

2.

Przedstawienie porządku obrad;

3.

Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Pawłowice z dnia 23 stycznia 2018 r.;

4.

Przedstawienie wykazu pism skierowanych do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym;

5.

Informacja o działalności Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym;

6.

Informacja o pracach komisji stałych Rady Gminy w okresie międzysesyjnym;

7.

Interpelacje radnych;

8.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

9.

Podjęcie uchwały
2018 – 2022.

w

sprawie

zmiany

w

Wieloletniej

Prognozie

Finansowej

na

lata

10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.

11.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu ( letnie
utrzymanie dróg).

12.

Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu Pszczyńskiego na
podstawie porozumienia ( letnie utrzymanie dróg).

13. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
14. Podjęcie uchwały
w Pawłowicach.

w

sprawie

wyrażenia

zgody

na

nabycie

nieruchomości

położonej

15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze w Pawłowicach.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018 – 2021 dla Gminnego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Krzyżowicach.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do
publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Pawłowice oraz określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest gmina Pawłowice do postępowania rekrutacyjnego dla
kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów.
19. Podjecie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli
oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy
Pawłowice, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
20. Wolne głosy i wnioski;

21.

Zakończenie obrad.

Projekt
z dnia ..........
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/316/2017 Rady Gminy Pawłowice
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2018
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,9 art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, 212, 216, 217, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego
oraz Komisji Działalności Społecznej
Rada Gminy Pawłowice
uchwala:
§ 1. 1. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Gminy o kwotę 8.256,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące o kwotę 8.256,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian
o których mowa w ust. 1 wynosi 89.279.437,19 zł.
§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę 1.850.000,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące o kwotę 200.000,00 zł.
2) wydatki majątkowe o kwotę 1.650.000,00 zł.
2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę 308.256,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące o kwotę 8.256,00 zł
2) wydatki majątkowe o kwotę 300.000,00 zł.
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian
o których mowa w ust. 1 wynosi 93.792.937,19 zł.
§ 3. 1. Zmienia się zapis § 3 uchwały, który otrzymuje nowe brzmienie:
„1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy
w kwocie 4.513.500,00 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu kwocie 4.513.500,00 zł
2. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 9.513.500,00 zł
a) § 902 przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
w kwocie - 73.500,00 zł
b) § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
w kwocie 9.440.000,00 zł
3. Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości 5.000.000,00 zł
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a) § 992 spłata pożyczki w kwocie 1.000.000,00 zł
b) § 982 z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych
w kwocie 4.000.000,00 zł.”.
§ 4. 1. Zmienia się załącznik nr 1 „Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane
w roku 2018”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały
2. Zmienia się załącznik nr 5 „Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2018”, który
otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.
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Załącznik do Uchwały Nr ....................
Rady Gminy Pawłowice
z dnia....................2018 r.

Dział

Nazwa

Plan przed
zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po
zmianach

1

2

3

4

5

6

bieżące
750

Administracja publiczna

108 241,00

-8 256,00

0,00

-8 256,00

0,00

88 552 442,29

-8 256,00

0,00

88 544 186,29

735 250,90

0,00

0,00

735 250,90

89 287 693,19

-8 256,00

0,00

89 279 437,19

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst

bieżące

razem:

majątkowe

razem:

99 985,00

majątkowe

Ogółem:
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................
Rady Gminy Pawłowice
z dnia....................2018 r.
Z tego
z tego:
z tego:
Dział

Rozdział

1

2

Nazwa

3
Transport i
łączność

600

60016

Drogi publiczne
gminne

Administracja
publiczna

750

75023

Urzędy gmin
(miast i miast
na prawach
powiatu)

75095

Pozostała
działalność

Oświata i
wychowanie

801

80101

Szkoły
podstawowe

80104

Przedszkola

Wydatki razem:

Plan

4
przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
przed zmianą
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach

9 276 800,00
0,00
1 350 000,00
10 626 800,00
5 910 000,00
0,00
1 350 000,00
7 260 000,00
9 019 982,82
-8 256,00
200 000,00
9 211 726,82
6 337 935,32
0,00
200 000,00
6 537 935,32
812 377,50
-8 256,00
0,00
804 121,50
32 786 667,67
-300 000,00
300 000,00
32 786 667,67
15 905 582,40
-300 000,00
0,00
15 605 582,40
5 807 230,00
0,00
300 000,00
6 107 230,00
92 251 193,19
-308 256,00
1 850 000,00
93 792 937,19
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Wydatki
bieżące

5
4 171 800,00
0,00
0,00
4 171 800,00
1 905 000,00
0,00
0,00
1 905 000,00
8 369 861,32
-8 256,00
200 000,00
8 561 605,32
6 337 935,32
0,00
200 000,00
6 537 935,32
162 256,00
-8 256,00
0,00
154 000,00
28 185 808,67
0,00
0,00
28 185 808,67
11 385 723,40
0,00
0,00
11 385 723,40
5 726 230,00
0,00
0,00
5 726 230,00
74 251 665,04
-8 256,00
200 000,00
74 443 409,04

wydatki
jednostek
budżetowych,

6
2 046 800,00
0,00
0,00
2 046 800,00
1 905 000,00
0,00
0,00
1 905 000,00
8 067 705,32
0,00
200 000,00
8 267 705,32
6 290 035,32
0,00
200 000,00
6 490 035,32
154 000,00
0,00
0,00
154 000,00
24 838 453,40
0,00
0,00
24 838 453,40
10 861 423,40
0,00
0,00
10 861 423,40
4 365 630,00
0,00
0,00
4 365 630,00
47 724 218,25
0,00
200 000,00
47 924 218,25

wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane

7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 521 170,00
0,00
0,00
6 521 170,00
5 264 500,00
0,00
0,00
5 264 500,00
24 000,00
0,00
0,00
24 000,00
20 002 700,00
0,00
0,00
20 002 700,00
8 855 470,00
0,00
0,00
8 855 470,00
3 442 930,00
0,00
0,00
3 442 930,00
31 374 224,00
0,00
0,00
31 374 224,00

wydatki
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań;
8
2 046 800,00
0,00
0,00
2 046 800,00
1 905 000,00
0,00
0,00
1 905 000,00
1 546 535,32
0,00
200 000,00
1 746 535,32
1 025 535,32
0,00
200 000,00
1 225 535,32
130 000,00
0,00
0,00
130 000,00
4 835 753,40
0,00
0,00
4 835 753,40
2 005 953,40
0,00
0,00
2 005 953,40
922 700,00
0,00
0,00
922 700,00
16 349 994,25
0,00
200 000,00
16 549 994,25

dotacje na
zadania
bieżące

świadczenia na
rzecz osób
fizycznych;

wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2i3

9

10

11

2 125 000,00
0,00
0,00
2 125 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33 000,00
0,00
0,00
33 000,00
33 000,00
0,00
0,00
33 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 531 300,00
0,00
0,00
1 531 300,00
1 700,00
0,00
0,00
1 700,00
1 185 600,00
0,00
0,00
1 185 600,00
8 749 300,00
0,00
0,00
8 749 300,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260 900,00
0,00
0,00
260 900,00
14 900,00
0,00
0,00
14 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 117 300,00
0,00
0,00
1 117 300,00
522 600,00
0,00
0,00
522 600,00
175 000,00
0,00
0,00
175 000,00
16 568 095,52
0,00
0,00
16 568 095,52

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 256,00
-8 256,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 256,00
-8 256,00
0,00
0,00
698 755,27
0,00
0,00
698 755,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
730 051,27
-8 256,00
0,00
721 795,27

wypłaty z
tytułu
poręczeń i
gwarancji

obsługa
długu

12

13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
480 000,00
0,00
0,00
480 000,00

Wydatki
majątkowe

14
5 105 000,00
0,00
1 350 000,00
6 455 000,00
4 005 000,00
0,00
1 350 000,00
5 355 000,00
650 121,50
0,00
0,00
650 121,50
0,00
0,00
0,00
0,00
650 121,50
0,00
0,00
650 121,50
4 600 859,00
-300 000,00
300 000,00
4 600 859,00
4 519 859,00
-300 000,00
0,00
4 219 859,00
81 000,00
0,00
300 000,00
381 000,00
17 999 528,15
-300 000,00
1 650 000,00
19 349 528,15

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

15
5 105 000,00
0,00
1 350 000,00
6 455 000,00
4 005 000,00
0,00
1 350 000,00
5 355 000,00
650 121,50
0,00
0,00
650 121,50
0,00
0,00
0,00
0,00
650 121,50
0,00
0,00
650 121,50
4 600 859,00
-300 000,00
300 000,00
4 600 859,00
4 519 859,00
-300 000,00
0,00
4 219 859,00
81 000,00
0,00
300 000,00
381 000,00
17 999 528,15
-300 000,00
1 650 000,00
19 349 528,15

z tego:
w tym:
na programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3,

zakup i objęcie
akcji i udziałów
oraz wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego.

16

17

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
639 763,59
0,00
0,00
639 763,59
0,00
0,00
0,00
0,00
639 763,59
0,00
0,00
639 763,59
531 678,38
0,00
0,00
531 678,38
531 678,38
0,00
0,00
531 678,38
0,00
0,00
0,00
0,00
1 171 441,97
0,00
0,00
1 171 441,97
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ....................
Rady Gminy Pawłowice
z dnia....................2018 r.
PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2018

Dział

Rozdział

600

Treść
Transport i łączność

60011

60014

60016

700
70005

70095

100 000,00

budowa drogi gospodarczej przy DK 81 pomiędzy ul. Myśliwską i Strumieńską wraz z przejściem przez DK 81

100 000,00

Drogi publiczne powiatowe

801
80101

80104

851
85154

900
90015

1 000 000,00

budowa chodnika przy ul. Śląskiej w Krzyżowicach

100 000,00

budowa scieżki pieszo-rowerowej przy ul. Wodzisławskiej w Pawłowicach

900 000,00

Drogi publiczne gminne

265 000,00

przebudowa drogi do pól ul. Granica w Pawłowicach i Warszowicach

265 000,00

Gospodarka mieszkaniowa

449 677,80

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

150 000,00

zakupy inwestycyjne

150 000,00

Pozostała działalność

299 677,80

modernizacja placu zabaw w parku przy ul. Zjednoczenia Pawłowice

75412

1 365 000,00

Drogi publiczne krajowe

budowa altany Golasowice

754

Wartość

40 000,00
100 000,00

odwodnienie budynku komunalnego ul. Grzybowa 31 Pawłowice

40 000,00

zagospodarowanie terenu "Centrum Przyjazne Rodzinie"

28 184,40

zakupy inwestycyjne

40 000,00

zakupy urządzeń wraz z utwardzeniem terenu w ramach funduszu sołeckiego

51 493,40

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

38 769,85

Ochotnicze straże pożarne

38 769,85

zakupy inwestycyjne

38 769,85

Oświata i wychowanie

70 859,00

Szkoły podstawowe

59 859,00

budowa siłowni zewnętrznej przy ZSP Golasowice

14 670,00

zakup urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z utwardzeniem terenu

19 000,00

zakupy inwestycyjne

26 189,00

Przedszkola

11 000,00

zakupy inwestycyjne

11 000,00

Ochrona zdrowia

152 100,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

152 100,00

zakupy inwestycyjne

152 100,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

670 000,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg

420 000,00
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wykonanie projektu i montaż instalacji z oprawami LED ul. Kanarkowa Pniówek

90019

20 000,00

zakupy inwestycyjne

400 000,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

250 000,00

zakupy inwestycyjne

250 000,00

Razem
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ....................
Rady Gminy Pawłowice
z dnia....................2018 r.
WYKAZ PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2018
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
Dz.

Rozdział

010

01010

600

60004
60011
60014

750

75023

754

75405

801

80101
80104
80130

851

85158

Nazwa zadania

Kwota

Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki
wodno – ściekowej i wodociągowej – realizuje zakład budżetowy
Komunikacja zbiorowa na terenie gminy realizuje MZK
Jastrzębie
Dotacja celowa – środki na finansowanie zadania
inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi
krajowymi
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego
– udział w remontach i w bieżącym utrzymaniu dróg
Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego
– udział w budowie chodników przy drogach powiatowych
Realizacja zadań z zakresu administracji publicznej –
porozumienie z Starostwem Pszczyńskim
Wpłata na fundusz celowy Policji – realizacja zadań w zakresie
bezpieczeństwa mieszkańców gminy – dofinansowanie zadań
bieżących
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące
realizowanie na podstawie porozumień – porozumienie z
Miastem Żory
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące
realizowanie na podstawie porozumień – porozumienie z
Miastem Żory
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące
realizowanie na podstawie porozumień – porozumienie z
Miastem Rybnik
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące
realizowanie na podstawie porozumień – porozumienie z
Miastem Bielsko-Biała

3.080.000,00

3.080.000,00

2.075.000,00

2.075.000,00

100.000,00

100.000,00

50.000,00

50.000,00

500.000,00

500.000,00

33.000,00

33.000,00

30.000,00

30.000,00

1.700,00

1.700,00

1.000,00

1.000,00

19.000,00

19.000,00

15.000,00

15.000,00
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Dotacja
przedmiotowa

Dotacja
podmiotowa

Dotacja celowa

Strona 1

921

92109

926

92116
92695

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek
Kultury
Prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu –
zadanie realizuje zakład budżetowy GOS
Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne – zakupy inwestycyjne

1.840.000,00
750.000,00
1.280.000,00

1.840.000,00
750.000,00
1.280.000,00

485.000,00

485.000,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Dz.

Rozdział

010

01008

754

75412

801

80104
80149

851

85121
85154

854

85404

855

85505

900

90019
90019

921

92195

926

92605

Nazwa zadania

Kwota

Realizacja zadań w zakresie utrzymania urządzeń melioracji
wodnych na terenie gminy Pawłowice
Realizacja
zadań
bieżących
w
zakresie
ochrony
przeciwpożarowej dotacja dla jednostek OSP
Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych
przedszkoli
Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych
przedszkoli
Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia
Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi –
dotacja dla stowarzyszeń
Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych
przedszkoli
Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – niepubliczny
żłobek
Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska – dotacja na
wydatki bieżące dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice
w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Pawłowice
Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska – dotacja na
wydatki inwestycyjne dla mieszkańców z terenu gminy
Pawłowice w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Pawłowice
Realizacja zadań własnych w zakresie kultury przez
stowarzyszenia
Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród
dzieci i młodzieży na terenie gminy Pawłowice w oparciu o
Uchwały Rady Gminy Pawłowice.
DOTACJE RAZEM /1+2/ z tego:
- zadania bieżące
- zadania majątkowe

150.000,00

150.000,00

15.000,00

15.000,00
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Dotacja
przedmiotowa

Dotacja
podmiotowa

1.184.600,00

1.184.600,00

325.000,00

325.000,00

5.000,00
5.000,00

Dotacja celowa

5.000,00
5.000,00

130.000,00

130.000,00

200.000,00

200.000,00

15.000,00

15.000,00

250.000,00

250.000,00

25.000,00

25.000,00

600.000,00

600.000,00

13.164.300,00
8.749.300,00
4.415.000,00

1.280.000,00
1.280.000,00
-

4.229.600,00
4.229.600,00
-

7.654.700,00
3.239.700,00
4.415.000,00

Strona 2

Uzasadnienie
Uzasadnienie do uchwał: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 oraz w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2018-2022
(sesja luty)
1. Zmniejszenie dochodów i wydatków:
a) W związku z brakiem dofinansowania do projektu unijnego „Budujemy nowe mosty”
kwota- 8.256,00
Dochody Dz. 750-75095-2058
Wydatki Dz. 750-75095-4308
2. Zwiększenie wydatków:
a) w związku z rocznym rozliczeniem VAT za 2017 gmina musi dopłacić za ubiegły rok
kwotę 200.000,00 zł Dz. 750-75023-4530
b) inwestycja – przebudowa ul. Konopnickiej w Golasowicach – otwarcie ofert 12.02.2018
ewentualne zwiększenie środków do najkorzystniejszej oferty Dz.600-60016-6050
/zadanie w WPF/ o kwotę 1.350.000,00 zł
Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu w kwocie 1.550.000,00 zł.
c) Z dniem 1.01.2018 r. nastąpiła zmiana wartości środka trwałego z kwoty 3.500,00
do 10.000,00 zł.
W ramach dotacji dla GOS zmniejsza się zakupy inwestycyjne o kwotę 5.000,00
a zwiększa się zadanie /WPF/ - przebudowa pomieszczeń sauny o kwotę 5.000,00
d) w ramach zadań inwestycyjnych ujętych w WPF dokonuje się przeniesień
środków między zadaniami:
1)
Budowa oświetlenia przy ul. Spacerowej w Pawłowicach zwiększenie o – 5.000,00 zł
Budowa oświetlenia ul. Cieszyńska w Pielgrzymowicach zmniejszenie o – 5.000,00 zł
2)
Rozbudowa przedszkola Warszowice i Pawłowice zwiększenie o kwotę - 300.000,00 zł.
Termomodernizacja SP 2 i PP MO zmniejszenie o kwotę – 300.000,00 zł
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Projekt
z dnia ..........
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2018-2022
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) po uzyskaniu pozytywnej opinii
Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej
Rada Gminy Pawłowice
uchwala
§ 1. W uchwale Nr XXXIII/317/2017 Rady Gminy Pawłowice z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pawłowice na lata 2018-2022 wraz z prognozą długu”
otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2018-2021” otrzymuje brzmienie określone
w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
3) „objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej” zawiera załącznik nr 3 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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załącznik nr 1 do Uchwały Nr ...........

Rady Gminy Pawłowice z dnia 27.02.2018 r.
z tego:
w tym:

w tym:
w tym:

Wyszczególnienie

dochody z tytułu
udziału we
wpływach z
podatku
dochodowego od
osób fizycznych

dochody z tytułu
udziału we
wpływach z
podatku
dochodowego od
osób prawnych

z podatku od
nieruchomości

z subwencji
ogólnej

z tytułu dotacji i
środków
przeznaczonych
na cele bieżące

z tytułu dotacji
oraz środków
przeznaczonych
na inwestycje

Lp

1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.4

1.1.5

1.2

1.2.1

1.2.2

2018

89 279 437,19

88 544 186,29

17 903 444,00

2 000 000,00

29 382 500,00

21 200 000,00

20 639 572,00

17 486 029,64

735 250,90

110 000,00

625 250,90

2019

78 700 000,00

78 500 000,00

17 000 000,00

500 000,00

29 000 000,00

20 000 000,00

20 000 000,00

10 000 000,00

200 000,00

200 000,00

0,00

2020

78 700 000,00

78 500 000,00

17 000 000,00

500 000,00

29 000 000,00

20 000 000,00

20 000 000,00

10 000 000,00

200 000,00

200 000,00

0,00

2021

78 700 000,00

78 500 000,00

17 000 000,00

500 000,00

29 000 000,00

20 000 000,00

20 000 000,00

10 000 000,00

200 000,00

200 000,00

0,00

2022

78 700 000,00

78 500 000,00

17 000 000,00

500 000,00

29 000 000,00

20 000 000,00

20 000 000,00

10 000 000,00

200 000,00

200 000,00

0,00
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z tego:
w tym:
w tym:

w tym:
w tym:

Wyszczególnienie

Lp

2

2.1

2.1.1

2.1.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.1.1

2.1.3.1.2

2.2

2018

93 792 937,19

74 443 409,04

0,00

0,00

0,00

480 000,00

480 000,00

0,00

0,00

19 349 528,15

2019

77 700 000,00

64 000 000,00

0,00

0,00

x

440 000,00

440 000,00

0,00

0,00

13 700 000,00

2020

77 700 000,00

64 000 000,00

0,00

0,00

x

400 000,00

400 000,00

0,00

0,00

13 700 000,00

2021

73 778 779,74

64 000 000,00

0,00

0,00

x

360 000,00

360 000,00

0,00

0,00

9 778 779,74

2022

74 700 000,00

64 000 000,00

0,00

0,00

x

160 000,00

160 000,00

0,00

0,00

10 700 000,00
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z tego:
w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie

Lp

3

4

4.1

4.1.1

4.2

4.2.1

4.3

4.3.1

4.4

4.4.1

2018

-4 513 500,00

9 513 500,00

0,00

0,00

9 440 000,00

4 513 500,00

0,00

0,00

73 500,00

0,00

2019

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

4 921 220,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

4 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Relacja zrównoważenia wydatków
bieżących, o której mowa w art. 242
ustawy

z tego:
w tym:
z tego:
Kwota
zobowiązań
wynikających z
przejęcia przez
jednostkę
samorządu
terytorialnego
zobowiązań po
likwidowanych i
przekształcanych
jednostkach
zaliczanych do
sektora finansów
publicznych

Inne rozchody
niezwiązane ze
spłatą długu

Wyszczególnienie

Różnica między
dochodami
bieżącymi a
wydatkami
bieżącymi

Lp

5

5.1

5.1.1

5.1.1.1

5.1.1.2

5.1.1.3

5.2

6

7

8.1

8.2

2018

5 000 000,00

5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 921 220,26

0,00

14 100 777,25

23 540 777,25

2019

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 921 220,26

0,00

14 500 000,00

14 500 000,00

2020

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 921 220,26

0,00

14 500 000,00

14 500 000,00

2021

4 921 220,26

4 921 220,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000 000,00

0,00

14 500 000,00

14 500 000,00

2022

4 000 000,00

4 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 500 000,00

14 500 000,00
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Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie

Lp

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.6.1

9.7

9.7.1

2018

6,14%

6,14%

0,00

6,14%

15,92%

15,49%

18,96%

TAK

TAK

2019

1,83%

1,83%

0,00

1,83%

18,68%

21,66%

25,14%

TAK

TAK

2020

1,78%

1,78%

0,00

1,78%

18,68%

17,83%

21,31%

TAK

TAK

2021

6,71%

6,71%

0,00

6,71%

18,68%

17,76%

17,76%

TAK

TAK

2022

5,29%

5,29%

0,00

5,29%

18,68%

18,68%

18,68%

TAK

TAK
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w tym na:

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych
z tego:

Wyszczególnienie

Spłaty kredytów,
pożyczek i wykup
papierów
wartościowych

Wydatki bieżące
na
wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane

Wydatki objęte
limitem, o którym
mowa w art. 226
ust. 3 pkt 4
ustawy

bieżące

majątkowe

Wydatki
majątkowe w
formie dotacji

Lp

10

10.1

11.1

11.2

11.3

11.3.1

11.3.2

11.4

11.5

11.6

2018

0,00

0,00

31 374 224,00

6 884 935,32

20 029 166,77

3 426 045,27

16 603 121,50

15 630 121,50

3 719 406,65

4 415 000,00

2019

1 000 000,00

1 000 000,00

30 000 000,00

6 700 000,00

12 868 115,49

2 993 115,49

9 875 000,00

9 875 000,00

3 825 000,00

2 230 000,00

2020

1 000 000,00

1 000 000,00

30 000 000,00

6 700 000,00

11 170 000,00

2 900 000,00

8 270 000,00

8 270 000,00

5 430 000,00

1 150 000,00

2021

4 921 220,26

4 921 220,26

30 000 000,00

6 700 000,00

5 450 000,00

2 920 000,00

2 530 000,00

2 530 000,00

7 248 779,74

1 500 000,00

2022

4 000 000,00

4 000 000,00

30 000 000,00

6 700 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 700 000,00

0,00
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Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
w tym:

w tym:
w tym:

Wyszczególnienie

Dochody bieżące
na programy,
projekty lub
zadania
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 ustawy

w tym:

Dochody
majątkowe na
programy,
projekty lub
zadania
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 ustawy

środki określone
w art. 5 ust. 1 pkt
2 ustawy

w tym:

środki określone
w art. 5 ust. 1 pkt
2 ustawy

środki określone
w art. 5 ust. 1 pkt
2 ustawy
wynikające
wyłącznie z
zawartych umów
na realizację
programu,
projektu lub
zadania

Wydatki bieżące
na programy,
projekty lub
zadania
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3 ustawy

finansowane
środkami
określonymi w art.
5 ust. 1 pkt 2
ustawy

Wydatki bieżące
na realizację
programu,
projektu lub
zadania
wynikające
wyłącznie z
zawartych umów
z podmiotem
dysponującym
środkami, o
których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy

Lp

12.1

12.1.1

12.1.1.1

12.2

12.2.1

12.2.1.1

12.3

12.3.1

12.3.2

2018

678 330,64

638 000,12

638 000,12

125 250,90

125 250,90

125 250,90

730 051,27

665 840,12

721 795,27

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

113 115,49

106 122,29

113 115,49

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

Przychody z tytułu
kredytów, pożyczek,
emisji papierów
wartościowych
powstające w
związku z umową na
realizację programu,
projektu lub zadania
finansowanego z
udziałem środków, o
których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 ustawy
bez względu na
stopień finansowania
tymi środkami

Wydatki majątkowe
na realizację
programu, projektu
lub zadania
wynikające wyłącznie
z zawartych umów z
podmiotem
dysponującym
środkami, o których
mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy

Wydatki na wkład
krajowy w związku z
umową na realizację
programu, projektu
lub zadania
finansowanego z
udziałem środków, o
których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 ustawy
bez względu na
stopień finansowania
tymi środkami

12.4.1

12.4.2

12.5

12.5.1

12.6

12.6.1

12.7

12.7.1

1 171 441,97

831 041,48

150 121,50

404 611,64

89 081,75

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

6 993,20

6 993,20

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wydatki majątkowe
na programy,
projekty lub zadania
finansowane z
udziałem środków, o
których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy

finansowane
środkami
określonymi w art.
5 ust. 1 pkt 2
ustawy

Lp

12.4

2018

Wyszczególnienie

w związku z już
zawartą umową
na realizację
programu,
projektu lub
zadania

w związku z już
zawartą umową
na realizację
programu,
projektu lub
zadania

w związku z już
zawartą umową
na realizację
programu,
projektu lub
zadania
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Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego
wyniku
w tym:

Wyszczególnienie

Przychody z tytułu
kredytów, pożyczek,
emisji papierów
wartościowych
powstające w
związku z zawartą po
dniu 1 stycznia 2013
r. umową na
realizację programu,
projektu lub zadania
finansowanego w co
najmniej 60%
środkami, o których
mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy

w związku z już
zawartą umową
na realizację
programu,
projektu lub
zadania

Kwota zobowiązań
wynikających z
przejęcia przez
jednostkę samorządu
terytorialnego
zobowiązań po
likwidowanych i
przekształcanych
samodzielnych
zakładach opieki
zdrowotnej

Dochody budżetowe
z tytułu dotacji
celowej z budżetu
państwa, o której
mowa w art. 196
ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o
działalności
leczniczej (Dz. U. z
2013 r. poz. 217, z
późn. zm.)

Wysokość
zobowiązań
podlegających
umorzeniu, o którym
mowa w art. 190
ustawy o działalności
leczniczej

Wydatki na spłatę
przejętych
zobowiązań
samodzielnego
publicznego zakładu
opieki zdrowotnej
przekształconego na
zasadach
określonych w
przepisach o
działalności
leczniczej

Wydatki na spłatę
przejętych
zobowiązań
samodzielnego
publicznego zakładu
opieki zdrowotnej
likwidowanego na
zasadach
określonych w
przepisach o
działalności
leczniczej

Wydatki na spłatę
zobowiązań
samodzielnego
publicznego zakładu
opieki zdrowotnej
przejętych do końca
2011 r. na podstawie
przepisów o
zakładach opieki
zdrowotnej

Wydatki bieżące na
pokrycie ujemnego
wyniku finansowego
samodzielnego
publicznego zakładu
opieki zdrowotnej

Lp

12.8

12.8.1

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Dane uzupełniające o długu i jego spłacie
w tym:

Wyszczególnienie

Lp

14.1

14.2

14.3

14.3.1

14.3.2

14.3.3

14.4

2018

5 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

4 921 220,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

4 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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załącznik nr 1 do uchwały Nr......2018 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27.02.2018 r.
kwoty w zł

L.p.

1

Nazwa i cel

Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca

Okres realizacji
Łączne nakłady
finansowe
Od

Limit 2018

Limit 2019

Limit 2020

Limit 2021

Limit
zobowiązań

Do

Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)

62 178 576,26

20 029 166,77

12 868 115,49

11 170 000,00

5 450 000,00

49 517 282,26

1.a

- wydatki bieżące

17 278 711,30

3 426 045,27

2 993 115,49

2 900 000,00

2 920 000,00

12 239 160,76

1.b

- wydatki majątkowe

44 899 864,96

16 603 121,50

9 875 000,00

8 270 000,00

2 530 000,00

37 278 121,50

1.1

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z
tego:

2 470 456,77

1 893 237,24

113 115,49

0,00

0,00

2 006 352,73

997 111,30

721 795,27

113 115,49

0,00

0,00

834 910,76

1.1.1

- wydatki bieżące

1.1.1.1

Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia
zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o Sieć K2 w
subregionie centralnym województwa śląskiego - zwiększenie
dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku
pracy

Zespół Szkół
Ogólnokszłcących w
Pawłowicach

2017

2019

210 836,70

73 645,76

2 380,40

0,00

0,00

76 026,16

1.1.1.2

Mieszkańcy polsko-słowackiego pogranicza odkrywają i zachowują
tradycje kulturalne i bogactwo przyrodnicze euroregionu - współpraca
transgraniczna

Urząd Gminy Pawłowice

2017

2018

50 430,00

23 040,00

0,00

0,00

0,00

23 040,00

1.1.1.3

Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla siebie - poprawa uslug
edukacyjnych

Gminny Zespół Oświaty

2018

2019

1.1.2

- wydatki majątkowe

735 844,60

625 109,51

110 735,09

0,00

0,00

735 844,60

1 473 345,47

1 171 441,97

0,00

0,00

0,00

1 171 441,97

1.1.2.2

E-info:Zintegrowany System Zarządzania Informacją w Gminie
Pawłowice - poprawa usług informacyjnych

Urząd Gminy Pawłowice

2016

2018

452 025,00

150 121,50

0,00

0,00

0,00

150 121,50

1.1.2.4

Budowa instalacji fotowoltaicznych dla instytucji publicznych w Gminie
Pawłowice - obniżenie kosztów zużycia energii

Urząd Gminy Pawłowice

2016

2018

1 021 320,47

1 021 320,47

0,00

0,00

0,00

1 021 320,47

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.1

1.2

- wydatki bieżące

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.2

- wydatki majątkowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego

59 708 119,49

18 135 929,53

12 755 000,00

11 170 000,00

5 450 000,00

47 510 929,53

- wydatki bieżące

16 281 600,00

2 704 250,00

2 880 000,00

2 900 000,00

2 920 000,00

11 404 250,00

1.3
1.3.1
1.3.1.1

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Pawłowice - prawidłowa
gospodarka odpadami

Urząd Gminy Pawłowice

2018

2021

9 592 500,00

2 092 500,00

2 500 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

9 592 500,00

1.3.1.2

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - zmiana układu
komunikacyjnego

Urząd Gminy Pawłowice

2017

2018

47 000,00

47 000,00

0,00

0,00

0,00

47 000,00

1.3.1.3

Wypłata odszkodowań dla osób fizycznych z tytułu zawartych ugód w
związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego wykonywanie zadań gminy

Urząd Gminy Pawłowice

2017

2018

5 090 100,00

212 750,00

0,00

0,00

0,00

212 750,00

1.3.1.4

Całoroczne utrzymanie i konserwacja terenów zielonych i
rekreacyjnych na terenie Gminy Pawłowice - poprawa jakości
przestrzeni publicznej w gminie

Urząd Gminy Pawłowice

2018

2021

1 552 000,00

352 000,00

380 000,00

400 000,00

420 000,00

1 552 000,00

43 426 519,49

15 431 679,53

9 875 000,00

8 270 000,00

2 530 000,00

36 106 679,53

1.3.2

- wydatki majątkowe
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L.p.

Nazwa i cel

Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca

Okres realizacji
Łączne nakłady
finansowe
Od

Do

Limit 2018

Limit 2019

Limit 2020

Limit 2021

Limit
zobowiązań

1.3.2.1

Budowa ciagu pieszo-rowerowgo przy ul.Zjednoczenia na odcinku od
ronda do wiaduktu w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego

Urząd Gminy Pawłowice

2012

2021

335 000,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

1.3.2.2

Budowa dróg gospodarczych wewnętrznych wzdłuż DK 81 w
Pawłowicach i Warszowicach - poprawa układu komunikacyjnego

Urząd Gminy Pawłowice

2013

2021

680 000,00

0,00

0,00

0,00

650 000,00

650 000,00

1.3.2.3

Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze nie objętym systemem
kanalizacyjnym w sołectwach Pielgrzymowice,Pniówek,Warszowice budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej

Gminny Zakład
Wodociągów i
Kanalizacji

2013

2021

6 820 723,76

2 000 000,00

600 000,00

1 000 000,00

1 500 000,00

5 100 000,00

1.3.2.4

Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Ks.F.Kuboszka Krzyżowice - budowa
infrastruktury wodociagowej i sanitacyjnej

Gminny Zakład
Wodociągów i
Kanalizacji

2013

2019

944 500,00

100 000,00

800 000,00

0,00

0,00

900 000,00

1.3.2.5

Przebudowa przempowni osiedlowych PO1 i PO2 Pawłowice - budowa
infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej

Gminny Zakład
Wodociągów i
Kanalizacji

2013

2019

1 069 893,20

0,00

400 000,00

0,00

0,00

400 000,00

1.3.2.6

Przebudowa oczyszczalni sanitarnej mechaniczno biologicznej
Pniówek-Krzyzowice - budowa infrastruktury wodociągowej i
sanacyjnej

Gminny Zakład
Wodociągów i
Kanalizacji

2018

2019

700 000,00

600 000,00

100 000,00

0,00

0,00

700 000,00

1.3.2.7

Nabycie urządzeń wodociądowych i kanalizacyjnych - budowa
infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej

Gminny Zakład
Wodociągów i
Kanalizacji

2015

2021

1 626 000,00

380 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

620 000,00

1.3.2.8

Budowa oswietlenia ulicznego ul.Zjednoczenia Pawłowice/od ronda do
obwodnicy/ - oświetlenie Gminy Pawłowice

Urząd Gminy Pawłowice

2016

2018

355 000,00

280 000,00

0,00

0,00

0,00

280 000,00

1.3.2.9

Przebudowa budynku komunalnego ośrodka zdrowia w Golasowicach
- poprawa usług zdrowotnych

Urząd Gminy Pawłowice

2016

2018

1 710 760,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

1.3.2.10

Przebudowa ul.Konopnickiej i ul.Stanisława Lema w Golasowicach poprawa układu komunikacyjnego

Urząd Gminy Pawłowice

2015

2019

3 637 786,00

2 900 000,00

700 000,00

0,00

0,00

3 600 000,00

1.3.2.11

Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pawłowicach -

Urząd Gminy Pawłowice

2016

2020

1 242 000,00

0,00

800 000,00

400 000,00

0,00

1 200 000,00

1.3.2.12

Termomodernizacja z częściową przebudową SP Nr 2 i PP MO w
Pawłowicach/wraz z obiektami sportowymi / - poprawa jakości usług
edukacyjnych

Urząd Gminy Pawłowice

2015

2018

5 720 441,00

3 000 000,00

0,00

0,00

0,00

3 000 000,00

1.3.2.13

Budowa PSZOK w Pawłowicach przy ul.Mickiewicza - poprawa
gospodarki odpadami komunalnymi

Urząd Gminy Pawłowice

2017

2018

530 000,00

530 000,00

0,00

0,00

0,00

530 000,00

1.3.2.14

Budowa ul.3 Maja w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego

Urząd Gminy Pawłowice

2017

2018

620 000,00

600 000,00

0,00

0,00

0,00

600 000,00

1.3.2.15

Przebudowa ul.Dąbkowej w Pniówku - poprawa układu
komunikacyjnego

Urząd Gminy Pawłowice

2017

2019

1 171 820,00

430 000,00

700 000,00

0,00

0,00

1 130 000,00

1.3.2.16

Przebudowa wiat garażowych wraz z zagospodarowaniem terenu GZK
- budowa infrastruktury i poprawa usług komunalnych

GMINNY ZESPÓŁ
KOMUNALNY

2017

2018

515 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

1.3.2.17

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul.Kasztanowej w
Jarząbkowicach - poprawa infrastruktury sportowej

Gminny Ośrodek Sportu

2017

2018

465 000,00

450 000,00

0,00

0,00

0,00

450 000,00

1.3.2.18

Rozbudowa ZSP Golasowice - poprawa usług edukacyjnych

Urząd Gminy Pawłowice

2017

2019

1 015 500,00

300 000,00

700 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00

1.3.2.19

Budowa oświetlenia przy ul.Spacerowej w Pawłowicach - oświetlenie
Gminy Pawłowice

Urząd Gminy Pawłowice

2018

2020

67 000,00

17 000,00

0,00

50 000,00

0,00

67 000,00

1.3.2.20

Budowa oświetlenia przy ul.Cieszyńskiej w Pielgrzymowicach -

Urząd Gminy Pawłowice

2018

2019

69 000,00

9 000,00

60 000,00

0,00

0,00

69 000,00

1.3.2.21

Wykonanie projektu i budowa oświetlenia przy ul.Zawadzkiego z
odcinkiem ul.Konopnickiej od nr 2A do nr 1 w Golasowicach oświetlenie Gminy Pawłowice

Urząd Gminy Pawłowice

2018

2020

107 000,00

17 000,00

0,00

90 000,00

0,00

107 000,00
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L.p.

Nazwa i cel

Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca

Okres realizacji
Łączne nakłady
finansowe
Od

Do

Limit 2018

Limit 2019

Limit 2020

Limit 2021

Limit
zobowiązań

1.3.2.22

Budowa oświelenia przy ul.Piaskowej w Jarząbkowicach - budowa
oświetlenia Gminy Pawłowice

Urząd Gminy Pawłowice

2018

2019

100 000,00

15 000,00

85 000,00

0,00

0,00

100 000,00

1.3.2.23

Przebudowa Centrum Multidyscyplinarnego w Pawłowicach przy
ul.Pukowca 7 - poprawa usług sportowych

Gminny Ośrodek Sportu

2018

2020

315 000,00

15 000,00

150 000,00

150 000,00

0,00

315 000,00

1.3.2.24

Przebudowa pomieszczeń sauny w Gminnym Ośrodku Sportu przy
ul.Sportowej 14 - poprawa usług sportowych

Gminny Ośrodek Sportu

2018

2019

120 000,00

20 000,00

100 000,00

0,00

0,00

120 000,00

1.3.2.25

Budowa sali gimnastycznej przy ZSP Krzyżowice - poprawa jakości
usług edukacyjnych i sportowych

Urząd Gminy Pawłowice

2018

2019

2 000 000,00

100 000,00

1 900 000,00

0,00

0,00

2 000 000,00

1.3.2.26

Budowa drogi bocznej od ul.Wodzisławskiej w Pawłowicach - poprawa
układu komunikacyjnego

Urząd Gminy Pawłowice

2018

2019

160 000,00

10 000,00

150 000,00

0,00

0,00

160 000,00

1.3.2.27

Przebudowa parkingu przy SP Pielgrzymowice - budowa infrastrukury
drogowej

Urząd Gminy Pawłowice

2017

2018

214 145,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

1.3.2.28

Przebudowa ul.Wiśniowej i Widokowej w Pielgrzymowicach - poprawa
układu komunikacyjnego

Urząd Gminy Pawłowice

2018

2019

1 500 000,00

500 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

1 500 000,00

1.3.2.29

Przebudowa ul.Jasnej w Pielgrzymowicach - poprawa układu
komunikacyjnego

Urząd Gminy Pawłowice

2018

2020

1 580 000,00

30 000,00

50 000,00

1 500 000,00

0,00

1 580 000,00

1.3.2.30

Zagospodarowanie terenu przy ul.Polnej i ul.Poligonowej w
Pawłowicach - podniesienie jakości przestrzeni publicznej

Urząd Gminy Pawłowice

2017

2018

130 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

1.3.2.31

Budowa miejsc parkingowych i chodnika wzdłuż ul.Polnej w
Pawłowicach - budowa infrastruktury drogowej

Urząd Gminy Pawłowice

2017

2018

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

1.3.2.32

Przebudowa ul.Stawowej w Warszowicach -IV etap - poprawa układu
komunikacyjnego

Urząd Gminy Pawłowice

2017

2018

450 000,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

1.3.2.33

Budowa placu zabaw przy ul.Stawowej w Warszowicach zagospodarowanie przestrzeni publicznej

Urząd Gminy Pawłowice

2017

2018

158 000,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

1.3.2.34

Rozbudowa przedszkola publicznego w Warszowicach - poprawa
usług oświatowych

Urząd Gminy Pawłowice

2018

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2.35

Przebudowa ul.Zapłocie w Pawłowicach - poprawa układu
komunikacyjnego

Urząd Gminy Pawłowice

2018

2020

1 520 000,00

20 000,00

500 000,00

1 000 000,00

0,00

1 520 000,00

1.3.2.36

Budowa i przebudowa dróg obsługujących KSSE w Pawłowicach poprawa układu komunikacyjnego

Urząd Gminy Pawłowice

2018

2020

4 050 000,00

50 000,00

0,00

4 000 000,00

0,00

4 050 000,00

1.3.2.38

Budowa instalacji fotowoltaicznych dla instytucji publicznych w Gminie
Pawłowice - obniżenie kosztów zużycia energii

Urząd Gminy Pawłowice

2016

2018

42 246,53

38 679,53

0,00

0,00

0,00

38 679,53

1.3.2.39

Zagospodarowanie terenu działki nr 586/145 przy ul.Kasztanowej w
Jarząbkowicach - podniesienie jakości przestrzeni publicznej w gminie

Urząd Gminy Pawłowice

2017

2018

164 704,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

1.3.2.40

Rozbudowa przedszkola publicznego w Warszowicach i przebudowa
przedszkola publicznego nr 1 w Pawłowicach - poprawa usług
oświatowych

Urząd Gminy Pawłowice

2018

2019

1 370 000,00

370 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

1 370 000,00
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ....................
Rady Gminy Pawłowice
z dnia....................2018 r.
Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2022
W załączniku nr 1 „ Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Pawłowice na lata 2018-2022 wraz z prognozą długu”
:
·zwiększa się o 1 550 000,00 zł kwotę przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu.
·wprowadza się wartości liczbowe wynikające z projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie
przygotowanej na sesję lutową oraz wprowadzonych zarządzeń Wójta Gminy Pawłowice.
W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zmienia się:
- poz.1.3 w wydatkach majątkowych:
zadanie – „Przebudowa ul. Konopnickiej i ul. Stanisława Lema w Golasowicach
wydatków w roku 2018 oraz zmniejszyć limit wydatków w roku 2019 o kwotę 1 350 000,00 zł.

”-

zwiększyć limit

zadanie – „Przebudowa pomieszczeń sauny w Gminnym Ośrodku Sportu przy ul. Sportowej 14 ”zwiększyć nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2018 oraz limit zobowiązań o kwotę 5 000,00 zł.
zadanie – „Budowa oświetlenia przy ul. Spacerowej w Pawłowicach ”- zwiększyć nakłady finansowe, limit
wydatków w roku 2018 oraz limit zobowiązań o kwotę 5 000,00 zł.
zadanie – „Budowa oświetlenia przy ul. Cieszyńskiej w Pielgrzymowicach ”- zmniejszyć nakłady finansowe,
limit wydatków w roku 2018 oraz limit zobowiązań o kwotę 5 000,00 zł.
zadanie –„Rozbudowa przedszkola publicznego w Warszowicach i przebudowa przedszkola publicznego
nr 1 w Pawłowicach ”- zwiększyć nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2018 oraz limit zobowiązań o kwotę
300 000,00 zł.
zadanie – „Termomodernizacja z częściową przebudową SP nr 2 i PP MO w Pawłowicach /wraz z
obiektami sportowymi/ ”- zmniejszyć nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2018 oraz limit zobowiązań o
kwotę 300 000,00 zł.
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Uzasadnienie
Proponuje się zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2022 Gminy Pawłowice w celu
zaktualizowania danych w zakresie przedsięwzięć wieloletnich oraz wielkości zawartych w załączniku nr 1
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Projekt
z dnia ..........
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2017 r. poz.1875), w związku z art.13 ust.3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz.U.
z 2017 r. poz. 2067) oraz z art. 216 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst
jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Działalności Społecznej
Rada Gminy Pawłowice
uchwala
§ 1. Przekazać kwotę na Fundusz Wsparcia Policji w roku 2018 w kwocie: 30.000,00 zł. (słownie trzydzieści tysięcy
zł. 00/100) na fundusz celowy z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji
w Pawłowicach za czas służby przekraczającej normę określoną w art. 33 ust 2 ustawy o Policji.
§ 2. Warunki przekazania i rozliczenia środków finansowych, o których mowa w § 1 określi porozumienie zawarte
z Komendą Powiatową Policji w Pszczynie.
§ 3. Środki finansowe określone w § 1 pochodzą z dochodów własnych zabezpieczonych w budżecie gminy
Pawłowice na 2018 rok.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
W dniu 6 września 2017 r. Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie zwrócił się do Wójta Gminy
Pawłowice z prośbą o zaplanowanie środków finansowych w budżecie gminy na 2018 na Fundusz Wsparcia
Policji w celu kontynuowania dalszej współpracy w ramach dodatkowych patroli policji na terenie gminy, a w
szczególności w Pawłowicach Osiedlu. W związku z dotychczasowymi, realnymi efektami współpracy z
Policją w tym zakresie, która trwa od 2007 roku, Wójt Gminy Pawłowice skierował wniosek do rozpatrzenia
do Komisji Działalności Społecznej. Radni zdecydowali, że środki finansowe na ponadnormatywne patrole
Policji w 2018 r. zostaną zabezpieczone w budżecie gminy w kwocie 30 000,00 zł. Patrole odbywają się w
okresie wiosenno-letnim, w weekendy lub w razie potrzeb. Mają formę pieszą lub zmotoryzowaną.
Rozliczenie następować będzie, tak jak w poprzednich latach, w formie comiesięcznych wykazów
policjantów, a środki finansowe przekazywane bedą na podstawie noty księgowej. Za prawidłową realizację
porozumienia, z ramienia gminy, odpowiada pracownik gminy.
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UCHWAŁA NR XXXV/
/2018
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu
Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami), w związku z art. 216 ust. 2
pkt 5, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2017 r. poz. 2077 ze zmianami), po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i
Mienia Komunalnego.
Rada Gminy Pawłowice
uchwala
§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Pawłowice
w 2018 r. pomocy finansowej Powiatowi
Pszczyńskiemu z przeznaczeniem na realizację letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie
Gminy Pawłowice w zakresie koszenia poboczy dróg w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt
tysięcy złotych 00/100).
§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej, przeznaczenie i zasady rozliczenia
środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Pszczyńskim a Gminą Pawłowice.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Aleksander Szymura
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UZASADNIENIE
Wzorem lat ubiegłych, w trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu i estetykę dróg
powiatowych przebiegających przez teren Gminy Pawłowice, wnioskuję o udzielenie pomocy
finansowej w kwocie 50 000,00 zł. Powiatowi Pszczyńskiemu na realizację letniego
utrzymania dróg w zakresie koszenia poboczy dróg powiatowych.

Id: 0B055097-5541-42D8-A915-84F1954E19D4. Uchwalony

Strona 1

UCHWAŁA NR XXXV/ /2018
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie przejęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu Pszczyńskiego na podstawie porozumienia
Na podstawie art. 8 ust. 2a i ust. 3, art. 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami), w związku z art. 220 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) oraz po
pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego
Rada Gminy Pawłowice
uchwala
§ 1. Przejąć do realizacji zadanie z zakresu właściwości Powiatu Pszczyńskiego pod nazwą „letnie utrzymanie
dróg powiatowych na terenie Gminy Pawłowice w zakresie koszenia poboczy".
§ 2. Szczegółowe zasady wykonania zadania przez Gminę Pawłowice z zakresu właściwości Powiatu
Pszczyńskiego określi porozumienie zawarte pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.
§ 3. Treść porozumienia, o którym mowa w § 2, zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Aleksander Szymura
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UZASADNIENIE
Wzorem lat ubiegłych Gmina Pawłowice wnioskuje aby przejąć do realizacji zadanie pod
nazwą „Letnie utrzymanie dróó powiatowych na terenie Gminy Pawłowice w zakresie koszenia
poboczy”, na które została udzielona pomoc finansowa w kwocie 50.000,00 zł. Koszt całości
zadania wyniesie 100.000,00 zł. Prowadzenie zadania przez Gminę spowoduje ujednolicenie
warunków i terminów koszenia wszystkich dróg na terenie Gminy, a także poprawi nadzór
nad prowadzonymi pracami.
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Projekt
z dnia ..........
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3, 3b, 3c i 3d
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity
Dz.U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego oraz po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia
Komunalnego oraz Komisję Działalności Społecznej
Rada Gminy Pawłowice
uchwala
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pawłowice w zamian za
uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności:
1) rodzaje, częstotliwość i ilość odbieranych odpadów,
2) sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
3) sposób zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych,
4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne;
§ 2. Rodzaje odpadów komunalnych i częstotliwość ich odbierania od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Ustala się, że odpady komunalne odbierane są w ilości, w jakiej zostały wytworzone na terenie
nieruchomości zamieszkałej.
2. Właściciel nieruchomości we własnym zakresie zapewnia wyposażenie swojej nieruchomości w pojemniki na
odpady komunalne zmieszane i popiół oraz w worki na odpady biodegradowalne.
3. Gmina wyposaży nieruchomości stanowiące zabudowę wielorodzinną zwartą w pojemniki na zmieszane
odpady komunalne oraz nieruchomości stanowiące zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną pojedynczą w worki
z przeznaczeniem na selektywne zbieranie następujących odpadów: papieru, metali i tworzyw sztucznych, szkła.
§ 4. 1. Właściciele nieruchomości, określonych w §1 w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi mają możliwość dostarczania, we własnym zakresie, do wyznaczonego na terenie Gminy
Pawłowice Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, selektywnie zbieranych odpadów
komunalnych rodzaju:
1) papier,
2) szkło,
3) metale i tworzywa sztuczne,
4) odpady biodegradowalne,
5) odpady budowlane i rozbiórkowe,
6) przeterminowane leki i chemikalia,
7) świetlówki,
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8) zużyte baterie i akumulatory,
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
11) zużyte opony,
12) popiół z palenisk domowych,
2. Ustala się dodatkowe miejsca zbiórki odpadów segregowanych, w których będą przyjmowane następujące
rodzaje odpadów: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, papier, szkło, metale i tworzywa
sztuczne. Właściciele nieruchomości, określonych w §1 dostarczają odpady do dodatkowych punktów zbiórki
w przypadku braku odbioru danej frakcji odpadów z nieruchomości lub gdy oddanie tych odpadów jest konieczne
poza ustaloną częstotliwością, we własnym zakresie. Dodatkowe miejsca zbiórki zostaną wyposażone
w odpowiednie pojemniki na odpady
3. Informacja o lokalizacji i godzinach otwarcia miejsc określonych w ust. 1-2 oraz dokładne harmonogramy
odbioru odpadów komunalnych dostępne są na stronie internetowej: www.gospodarkaodpadami.pawlowice.pl
§ 5. Odpady komunalne odebrane z terenu Gminy Pawłowice będą przekazywane do instalacji przetwarzania
odpadów komunalnych, stosownie do poszczególnych frakcji odpadów – w celu przygotowania do odzysku, w tym
recyklingu, poprzez ich sortowanie lub kompostowanie. Odpady nienadające się do odzysku będą
unieszkodliwianie innymi metodami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 6. Tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
§ 8. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr XXIX/280/2017 Rady Gminy Pawłowice
z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem
1 lipca 2018 roku.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................
Rady Gminy Pawłowice
z dnia....................2018 r.
Rodzaje odpadów komunalnych i częstotliwość ich odbierania od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z podziałem na rodzaj
zabudowy
Zabudowa jednorodzinna

Zabudowa wielorodzinna zwarta*

Zabudowa wielorodzinna pojedyncza**

Zmieszane odpady komunalne

Co najmniej jeden raz na miesiąc

Co najmniej trzy razy na tydzień

Jeden raz na tydzień

Metale i tworzywa sztuczne

Jeden raz na miesiąc

Co najmniej jeden raz na tydzień

Jeden raz na tydzień

Papier

Jeden raz na miesiąc

Co najmniej jeden raz na tydzień

Jeden raz na tydzień

Szkło

Jeden raz na miesiąc

Co najmniej jeden raz na tydzień

Jeden raz na tydzień

Popiół z palenisk domowych

Jeden raz na miesiąc

-

Jeden raz na tydzień

Odpady wielkogabarytowe, w tym
wielkogabarytowe odpady rozbiórkowe***

Jeden raz w półroczu

Co najmniej jeden raz na miesiąc

Jeden raz w półroczu

Odpady biodegradowalne

Jeden raz w miesiącu w okresie grudzieńmarzec oraz dwa razy w miesiącu w okresie
kwiecień-listopad

Jeden raz w miesiącu w okresie grudzieńmarzec oraz dwa razy w miesiącu
w okresie kwiecień-listopad

Jeden raz w miesiącu w okresie grudzieńmarzec oraz dwa razy w miesiącu w okresie
kwiecień-listopad

* zabudowę wielorodzinną zwartą tworzą więcej niż dwa budynki sąsiadujące ze sobą i posiadające więcej niż 4 lokale mieszkalne
** zabudowę wielorodzinną pojedynczą tworzą nie więcej niż dwa budynki sąsiadujące ze sobą posiadające więcej niż 4 lokale mieszkalne
*** w ramach odpadów wielkogabarytowych odbierane są m.in.: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, zużyte opony, wielkogabarytowe odpady
rozbiórkowe (za wyjątkiem gruzu i elementów betonowych).
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................
Rady Gminy Pawłowice
z dnia....................2018 r.
Tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
1. Właściciel nieruchomości, w przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania
odpadów komunalnych, powinien zgłosić ten fakt najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych od stwierdzenia
niewłaściwego świadczenia usług.
2. Zgłoszeń, o których mowa w pkt 1 należy dokonać telefonicznie pod nr tel. 32 4756-357, za pośrednictwem
poczty elektronicznej pod adresem wskazanym na stronie internetowej www.gospodarkaodpadami.pawlowice.pl
lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Pawłowice.
3. Dokonując zgłoszenia niewłaściwego świadczenia usług określonego w pkt 1, należy podać:
1) imię, nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego osoby zgłaszającej niewłaściwe świadczenie usług,
2) dokładny adres nieruchomości, z której usługi są świadczone w sposób niewłaściwy,
3) sposób niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego
lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
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Uzasadnienie
W związku z zamiarem ogłoszenia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów istnieje konieczność
doprecyzowania sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w obowiązującej Uchwale Nr XXIX/280/2017
z dnia 20 czerwca 2017 r. W uchwale zostaną doprecyzowane ilości i częstotliwość odbioru odpadów np. gruzu
i wielkogabarytów z punktu przy ul. Krętej w Osiedlu Pawłowicach.
Uchwała wejdzie w życie od 1 lipca 2018 roku tj. okresu obowiązywania nowej umowy na odbiór
i zagospodarowania odpadów. Uchwała wymaga zaopiniowania Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Tychach.
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Projekt
z dnia ..........
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Pawłowicach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst
Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami) w związku z uchwałą Rady Gminy Pawłowice nr XIII/166/2008 z dnia
14.03.2008 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 78 poz. 1714 z dnia 29.04.2008 r.
w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania
na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję
Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisję Działalności Społecznej
Rada Gminy Pawłowice
uchwala:
§ 1. Wyrazić zgodę na nieodpłatne nabycie w trybie art. 24 ust. 5c oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 lit. c ustawy
z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, działki nr 101/10
z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej i działki nr 102/10 z przeznaczeniem pod punkt selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych w Pawłowicach.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
W związku z planami dotyczącymi nabycia od Skarbu Państwa działek w Pawłowicach:
·numer 101/10 o powierzchni 0,2475 ha – z przeznaczeniem pod poszerzenie gminnej drogi publicznej ul.
Mickiewicza;
·numer 102/10 o powierzchni 0,0653 ha - z przeznaczeniem pod budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych;
prowadzona jest korespondencja z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, który pismem
MIK.WKUR.SGZ.4241.3.2018.BWR.1 z dnia 29.01.2018r. poinformował, że przekazanie w/w działek wymaga zgody
Dyrektora Generalnego KOWR.
Oddział Mikołowski KOWR skieruje wniosek do dyrektora generalnego KOWR o zgodę na zawarcie umowy
nieodpłatnego przekazania własności, lecz do wniosku niezbędne jest między innymi dostarczenie uchwały rady
gminy upoważaniająca organ wykonawczy do nabycia nieruchomości w trybie art. 24 ust. 5c oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1
lit. c ustawy z dnia 19.10.1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
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Projekt
z dnia ..........
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie nadania nazwy drodze w Pawłowicach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zmianami), oraz po pozytywnym zaopiniowaniu przez
Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego
Rada Gminy Pawłowice
uchwala:
§ 1. Nadać nazwę: ulica Radosna drodze wewnętrznej przebiegającej po działkach nr: 1789/158, 2186/158,
2634/155, mapa 3, stanowiącej drogę boczną ul. Wspólnej w Pawłowicach.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
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Uzasadnienie
Droga boczna od ul. Wspólnej przebiegająca po działkach nr: 1789/158, 2186/158, 2634/155, mapa 3 Pawłowicach,
nie posiada nazwy.
W związku z powyższym proponuje się nadanie nazwy dla przedmiotowej drogi.
Działki obejmujące drogę stanowią własność Gminy Pawłowice.
Nazwa została zaproponowana przez Radę Sołecką w Pawłowicach ponadto projekt uchwały został poddany
konsultacjom społecznym.
Temat był przedstawiony na komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego w dniu 13 lutego 2018r. gdzie uzyskał
pozytywną opinię.
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Projekt
z dnia ..........
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych na lata 2018 – 2021 dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą
w Krzyżowicach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), oraz art. 21 ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.)
po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej
Rada Gminy Pawłowice
uchwala
§ 1. Zatwierdzić wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata
2018 – 2021 będących w posiadaniu Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Krzyżowicach,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
§ 3. Traci moc Uchwała nr XIII/119/2015 Rady Gminy Pawłowice z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016 – 2020 dla Gminnego
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Krzyżowicach.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 27 lutego 2018 r.

WIELOLETNI PLAN
ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ
WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH
NA LATA 2018 – 2021
DLA GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

LUTY 2018

1

Id: 22EFC797-DADC-4FEB-973B-D8E5FFC4E874. Projekt

Strona 1

SPIS TREŚCI:
I. Informacja ogólna

3

1.1. Informacje o planie wieloletnim

3

1.2. Informacja ogólna o Zakładzie

4

1.3. Teren działania Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

4

II. System zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

5

2.1. System zaopatrzenia w wodę

5

2.2. System odprowadzania ścieków

10

III. Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych

13

IV. Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w latach 2018-2021
14
- W gospodarce wodociągowej

15

- W gospodarce ściekowej

15

V. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie
ścieków

16

- Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody

16

- Przedsięwzięcia racjonalizujące odprowadzanie ścieków

16

VI. Nakłady inwestycyjne w latach 2018 – 2021

17

VII. Sposób finansowania planowanych inwestycji

17

VIII. Podsumowanie

17

IX. Załączniki

18

2

Id: 22EFC797-DADC-4FEB-973B-D8E5FFC4E874. Projekt

Strona 2

I. Informacja ogólna.
1.1 Informacja o planie wieloletnim.

Zgodnie z art. 21 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 328), Gminny Zakład
Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Krzyżowicach ma obowiązek opracować wieloletni
plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
będących w jego posiadaniu.Plan jest zgodny z kierunkami rozwoju Gminy, określonymi
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz strategią rozwoju gminy
do roku 2025 przyjętą uchwałą Nr XV/134/2015 Rady Gminy Pawłowice, z dnia 26
stycznia 2016 r.

1.2 Informacja ogólna o Zakładzie.
Adres jednostki: 43 – 254 Krzyżowice, ul. Orla 11
Jednostka posiada statystyczny numer identyfikacyjny Regon: 276483533

Przedmiotem działalności Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, zwanego dalej
„Zakładem”, jest realizacja zadań w zakresie eksploatacji i utrzymania wodociągów
i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji sanitarnej, usuwania i oczyszczania ścieków
komunalnych, a w szczególności:
- zbiorowe zaopatrzenie w wodę,
- zbiorowe odprowadzanie ścieków,
- oczyszczanie ścieków,
- eksploatacja, konserwacje, wykonywanie i remonty urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych,
- realizacja zadań inwestycyjnych własnych i w ramach przyznanych dotacji,
- usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych,
- wykonywanie usług dla ludności w zakresie wykonywania podłączeń wodociągowych
i kanalizacyjnych,
- wydawanie warunków technicznych podłączeń do sieci wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej,
- uzgadnianie i opiniowanie projektów technicznych,
- pełnienie nadzorów branżowych,
- opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego,
- nadzór i kontrola nad jakością odprowadzanych ścieków,
- wnioskowanie w sprawie rozwoju infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej,
- opracowywanie projektów budowy, przebudowy i remontów urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
Obszarem działalności Zakładu jest Gmina Pawłowice oraz
w zakresie uzyskanych zezwoleń na prowadzenie działalności.

teren

innych

gmin

Podstawowymi źródłami przychodu Zakładu są:
- sprzedaż wody, oczyszczenie ścieków,
- usługi wodociągowe i kanalizacyjne.
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Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji jest samorządowym zakładem budżetowym,
którym kieruje Dyrektor powołany przez wójta Gminy Pawłowice.
Zakład posiada trzy działy:
- Finansowo – Administracyjny,
- Eksploatacji i Inwestycji,
- Oczyszczalni ścieków.
1.3 Teren działania Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji działa na rynku ograniczonym terytorialnie,
którym jest Gmina Pawłowice w skład, której wchodzi 8 sołectw (Pawłowice, Pawłowice
Osiedle,
Pniówek,
Golasowice,
Jarząbkowice,
Pielgrzymowice,
Warszowice
i Krzyżowice).
Wg stanu na 31.12.2017 r. długość sieci wodociągowej rozdzielczej wynosi 247,7 km
rurociągów, długość sieci magistralnej wynosi 10,05 km rurociągów,
zaś sieci
kanalizacji sanitarnej 265,49 km rurociągów grawitacyjnych i tłocznych.
Dane demograficzne, przedstawione
zamieszkuje ok. 18 tys. mieszkańców.

na

wykresie

poniżej

pokazują,

że

Gminę

Wykres nr 1. Dane demograficzne dotyczące obszaru działania GZWiK.
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II. System zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
2.1. System zaopatrzenia w wodę.
Gmina Pawłowice jest zaopatrywana w wodę z dwóch źródeł, które są własnymi ujęciami
głębinowymi: ze Stacji Uzdatniania Wody w Warszowice oraz ze Stacji Uzdatniania
Wody w Golasowicach. Woda produkowana na SUW Golasowice rozprowadzana jest po
sołectwach południowych tzn. Golasowice, Jarząbkowice, Pielgrzymowice i Pawłowice
(ul. Stawowa i Leśna). Natomiast sołectwa północne tj. Warszowice, Krzyżowice,
Pawłowice, Pawłowice Osiedle, Pniówek zasilane są ze Stacji Uzdatniania Wody w
Warszowicach.
Komory zakupowe z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach – GPW
S.A. oraz z Ekoenergia Silesia S.A. stanowią awaryjne zasilanie, w przypadku awarii
na stacjach uzdatniania wody w Warszowicach i Golasowicach.
Dla sołectw Pielgrzymowice i Golasowice źródłem dostaw wody jest (jako rozwiązanie
alternatywne w przypadku wystąpienia awarii na SUW Golasowice) komora
wodomierzowa przy ul. Glinianej, do której woda dostarczana jest z Jastrzębskiego
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. Natomiast dla sołectwa Krzyżowice takim
źródłem alternatywnych jest komora wodomierzowa na ul. Głównej, do której woda
dostarczana jest z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żorach.
Stopień zwodociągowania Gminy Pawłowice wynosi 100%. Sieć wodociągowa pracuje
w układzie pierścieniowym i rozgałęzionym oraz zasilana jest poprzez magistrale
wodociągową, studnie pomiarowo – redukcyjne i przez studnie głębinowe. Zasilanie
alternatywne stanowią studnie zakupowe.

Tabela nr 1. Stosunek długości sieci wodociągowej do liczby mieszkańców
w danych sołectwach
Sołectwo

Jarząbkowice

Ilość
mieszkańców

Długość sieci wraz z
przyłączami [m]

Stosunek długości
sieci do liczby
ludności

649

17 107,77

26,36

Golasowice

1455

31 962,99

21,97

Pielgrzymowice

2815

47 656,14

16,93

Krzyżowice

1023

21 101,21

20,63

Warszowice

2057

35 614,40

17,31

Pawłowice

3818

68 150,86

17,85

Pawłowice
Osiedle

5233

9 281,83

1,77

551

16 404,79

29,77

Pniówek
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Uwzględniając strukturę materiałową wodociągów to większość stanowią rurociągi
z tworzyw sztucznych, a w pozostałej części to rurociągi stalowe.

Wykres nr 2. Procentowy udział materiałów w sieci wodociągowej.

Obecny stan sieci wody pitnej jest zadawalający, między innymi dlatego że prowadzi się
sukcesywną wymianę rur stalowych na rury z tworzyw sztucznych. Do wymiany
pozostało ok. 34,7 km sieci wodociągowej. Prace prowadzone przy przebudowie sieci
wodociągowej były i będą realizowane w celu wyeliminowania strat powstałych
z
nieszczelności oraz pęknięć rur, jak również w celu usunięcia problemu powstawania
wtórnego pogarszania jakości wody.
Awaryjność sieci wodociągowej spowodowana jest wadami materiałowymi, jej wiekiem,
agresywnością gruntu, wadami wykonawczymi, a także prowadzoną eksploatacją
górniczą. Obecnie liczba awarii wynosi około 120 w roku.
Z prowadzonych systematycznie obchodów sieci przez pracowników pogotowia
wodociągowego, którzy dzięki nowoczesnemu sprzętowi są w stanie wykryć wycieki
przed pojawieniem się ich skutków na powierzchni terenu powoduje, że liczba awarii
wzrasta, ale dzięki temu, obniżane są straty wody.
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Wykres nr 3. Awaryjność sieci wodociągowej w latach 2010 – 2017.

Współczynnik awaryjności sieci (λ), definiowany jest jako liczba awarii na 1 km sieci
ciągu roku i stanowi wskaźnik do ogólnej oceny stanu technicznego sieci.

w

Tabela nr 2. Współczynnik awaryjności sieci wodociągowej w latach 2010 –
2017.

Współczynnik
awaryjności sieci

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

λ [awarie/km/rok]

0,42

0,31

0,41

0,37

0,50

0,49

0,39

0,49

Współczynnik awaryjności na poziomie 0,5 wskazuje, iż istniejąca sieć wodociągowa
jest w dobrym stanie technicznym. Spełnia wymogi unijne, które mówią, że
współczynnik nie powinien przekraczać wartości 0,5. Jednak ciągłe dążenie do
modernizowania starych sieci pozwoli na uzyskiwanie coraz lepszych efektów, by
osiągnąć jak najlepszą jakość wody i ciągłość świadczonych przez Zakład usług.
Do niedawna o większości awarii dowiadywaliśmy się dzięki mieszkańcom. Obecnie
na podstawie obserwacji przepływów widocznych poprzez monitoring studni
zakupowych, oraz dzięki doposażeniu pracowników pogotowia wodociągowego w
specjalistyczne narzędzia takie jak korelator Enigma, prawdopodobne wycieki są na
wczesnym etapie wykrywane i usuwane.
Sprzedaż wody od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie i wyniosła w 2017r.
1 311 tys. m3/rok, z tego około 50% przeznaczone było na potrzeby gospodarstw

7

Id: 22EFC797-DADC-4FEB-973B-D8E5FFC4E874. Projekt

Strona 7

domowych. Sprzedaż wody na 1 mieszkańca Gminy, bez przemysłu i działalności
gospodarczej, w roku 2017 wyniosła 92 l/M/d (ilość wody zużyta w litrach przez 1 – go
mieszkańca w ciągu doby).
Porównując sprzedaż wody ogółem do zakupu wody z GPW S.A. i produkcji na SUW
wielkość strat obecnie jest na poziomie 6 %. Sukcesywne zmniejszenie wielkości strat
jest możliwe pod warunkiem stałego prowadzenia prac związanych z wymianą sieci
i monitoringiem.
Monitoring sieci wodociągowej w GZWiK wprowadzony został w 2009 roku. Objęto nim
studnie zakupowe, stację uzdatniania wody w Golasowicach oraz stacje uzdatniania
wody w Warszowicach. Wszystkie studnie wyposażone są w instalacje monitoringu
parametrów pracy, zdalnego sterowania oraz zabezpieczenia przeciwwłamaniowego.
Wewnątrz obudowy w otworze studziennym znajduje się sonda hydrostatyczna, która
dostarcza informacji o poziomie zwierciadła. W studni zamontowano wodomierz oraz
manometr.
Do sterowania i wizualizacji danych pomiaru zastosowano program
„TelView” firmy „Tel-Ster”. Jest to komputerowy system nadzoru oparty o system typu
SCADA. Dostępne są okna i przyciski sterowania, okna alarmów aktywnych i dziennika
alarmów historycznych. W celu zwiększenia czytelności zebranych danych i ich
późniejszej analizy, oraz porównania zmian zachodzących w procesie technologicznym
stosowane są wykresy. Dane mogą być prezentowane w formie numerycznej jak
i z wykorzystaniem elementów graficznych.

Wykres nr 4. Procentowe straty wody na sieci wodociągowej w latach 2010 –
2017.
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Wykres nr 5. Zakup i sprzedaż wody w latach 2010 – 2017.

Tabela nr 3. Zużycie wody na przestrzeni lat 2010 – 2017 przez 1-mieszkańca
bez celów produkcyjnych.

Rok

Zużycie wody przez 1mieszkańca *[l/M/d]

2010

85,1

2011

84,7

2012

92,4

2013

88

2014

89

2015

93

2016

95

2017

92
*l/M/d - litr/mieszkaniec/dobę
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Zagrożeniem dla działalności Zakładu jest ciągłe zmniejszenie popytu na obszarze jego
działania, spowodowane oszczędnością mieszkańców w zakresie zużycia wody.

2.2. System odprowadzania ścieków.
Stopień skanalizowania Gminy Pawłowice wynosi ok. 96 % w stosunku do ogólnej liczby
mieszkańców, a całkowita długość sieci wynosi 265,49 km, z tego:
215,62 km to kanalizacja sanitarna grawitacyjna, a 49,87 km – kanalizacja sanitarna
tłoczna.
Ścieki odprowadzane z obszarów skanalizowanych - na terenie Gminy Pawłowice oczyszczane są w następujących obiektach:
- Oczyszczalnia stopnia mechanicznego (Pawłowice, ul. Słowików),
- Oczyszczalnia stopnia biologicznego (Krzyżowice, ul. Orla 11)
Poniżej przedstawiamy charakterystykę sieci kanalizacyjnej.

Tabela nr 4. Stosunek długości sieci kanalizacyjnej do liczby mieszkańców
w danych sołectwach
Sołectwo

Jarząbkowice

Ilość
mieszkańców

Długość sieci wraz z
przyłączami [m]

Stosunek długości
sieci do liczby
ludności

649

13 573,65

20,91

Golasowice

1455

29 154,16

20,04

Pielgrzymowice

2815

49 419,33

17,56

Krzyżowice

1023

24 790,76

24,23

Warszowice

2057

39 989,47

19,44

Pawłowice

3818

85 339,80

22,35

Pawłowice
Osiedle

5233

7 111,75

1,36

551

16 111,04

29,24

Pniówek

Najstarsza sieć kanalizacji znajduje się w obrębie osiedla mieszkaniowego
w Pawłowicach Wybudowana w latach 70 – tych, współpracuje z dwoma pompowniami
osiedlowymi i jest wykonana głównie z rur betonowych i stalowych. Pozostała sieć
w Gminie Pawłowice powstała na przełomie lat 90 – tych i 2000–nych i jest nadal
rozbudowywana. Sieć ta wykonana jest z tworzyw sztucznych. Poniżej przedstawiono
udział materiałów w sieci kanalizacji sanitarnej. Sieć kanalizacji sanitarnej to częściowo
sieć kanalizacji grawitacyjnej a częściowo sieć kanalizacji tłocznej, która współpracuje
obecnie z 89 przepompowniami, 10 tłoczniami i 26 przepompowniami przydomowymi.
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Wykres nr 6 . Procentowy udział materiałów w sieci kanalizacji sanitarnej.

Przyczyną powstawania większości awarii są: spękania, rozstępy połączeń kanałów
oraz liczne deformacje wywołane oddziaływaniem szkód górniczych oraz wadliwym
materiałem. Awarie te jednak występują najczęściej na rurociągach zlokalizowanych
na terenie Osiedla Pawłowice, ponieważ jest to sieć ponad 40 – letnia. Na tym terenie
przeprowadzono przebudowę kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Górniczej, Krętej, LWP,
Wąskiej, Orzechowej oraz kolektora wzdłuż ul. Polnej odprowadzającego ścieki
na oczyszczalnię mechaniczną przy ul. Słowików. W związku z bardzo dużym
uzbrojeniem terenu wybrano bezwykopową metodę naprawy, polegającą na wciąganiu
do oczyszczonego kanału rękawa, wykonanego z mat i włókna szklanego, nasączonego
żywicami i utwardzonego promieniami UV oraz w technologii krackingu.
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Wykres nr 7. Awaryjność sieci kanalizacji sanitarnej w latach 2010 – 2017.

Widoczny wzrost ilości awarii latach 2016-2017 ma związek z częstymi zatorami na
sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie sołectwa pa3włowice Osiedle , których przyczyną
były oddziaływania szkód górniczych.
W październiku 2013 roku sieć kanalizacji sanitarnej została przejęta do eksploatacji
przez Dział Oczyszczalni Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, dzięki czemu
świadczenie usług odbywa się bez podmiotów pośrednich, co ułatwia szybkość
reagowania na zakłócenia pracy sieci i oczyszczalni.
Oczyszczalnia ścieków w Krzyżowicach
Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w Krzyżowicach przy ul. Orlej, w północnozachodniej części gminy Pawłowice. Do Oczyszczalni Ścieków w Krzyżowicach dopływają
podczyszczone mechanicznie ścieki tłoczone ze Stopnia Mechanicznego oraz ścieki
dopływające z kanalizacji sanitarnej na terenie sołectw Krzyżowice i Warszowice.
Oczyszczalna podzielona jest na dwa oddzielne obiekty: Oczyszczalnię mechaniczną
z przepompownią główną ścieków w Pniówku (dz. Nr 426/65 i 471/67) oraz oddaloną
od niej o około 2,5 km Oczyszczalnię Biologiczną w Krzyżowicach (dz. nr 1139/164,
214/1).
Pozwolenie wodnoprawne obowiązuje do dnia 31 marca 2023 roku.
Opis układu technologicznego oczyszczalni
Oczyszczalnia pracuje wg metody nisko obciążeniowego osadu czynnego w reaktorach
porcjowych (SBR) i składa się z poniższych ciągów technologicznych:
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1) Ciąg technologiczny oczyszczalni ścieków na terenie stopnia mechanicznego składa
się z poniższych obiektów technologicznych:
A. Komora pomiarowa na rurociągu tłocznym z pompowni PO1 i PO2
B. Komora pomiarowa
na biologiczną.
-

na

rurociągu

tłocznym

z

mechanicznej

komora rozprężna wraz z komorą rozdzielczą
komora krat
piaskownik poziomy dwukomorowy
koryto pomiarowe
komora zasuw
pompownia główna
poletka czasowego magazynowania i higienizacji piasku i skratek
stacja transformatorowa
sitopiaskownik

2) Ciąg technologiczny mechaniczno – biologicznej
Krzyżowicach składa się z następujących obiektów:
A. Węzeł mechanicznego
i Warszowic
-

oczyszczalni

oczyszczania

ścieków

oczyszczalni

dopływających

ścieków
z

w

Krzyżowic

Komora pomiarowa
Studzienka rozprężna przed „Rotomatem”,
„Rotomat” – zblokowane urządzenie „ krata + piaskownik”
Pompownia pomocnicza

B. Węzeł biologicznego oczyszczania ścieków
-

Komora rozdzielczo – pomiarowa i stanowiskiem pobierania próby.
Pompownia hydroforowa – instalacja przygotowania wody technologicznej
Instalacja dozowania roztworu siarczanu żelaza.
Kanał odpływowy z komorą pomiarową i stanowiskiem pobierania próby.
Poletko magazynowe osadu odwodnionego.
Obiekty A1, A2, B1, B2, C1 - reaktory SBR.
Komora tlenowej stabilizacji osadu – reaktor SBR – C2
Komory zasuw przyporządkowane poszczególnym zbiornikom.
Budynek wielofunkcyjny mieszczący: instalację odwadniania osadu, pompownię
osadu, pomieszczenie magazynowe, rozdzielnię el. R8, stację zlewną ścieków
dowożonych, zbiorniki buforowe osadu.
pompownia odcieków z prasy oraz ścieków dowożonych beczkowozami.

III. Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych.

Podstawowymi usługami świadczonymi przez Gminny Zakład Wodociągów
i Kanalizacji jest zaopatrzenie w wodę oraz odbiór i oczyszczenie ścieków, co stanowi
97% ogólnej wartości przychodów. Pozostałe 3% to przychody inne. Pozycja Zakładu
na rynku jest stabilna.
Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego pozwolą dodatkowo rozbudować
sieć wodociągową na terenach, gdzie planowana jest rozbudowa budownictwa
mieszkaniowego, co powinno wpłynąć na zwiększenie sprzedaży wody. GZWiK z uwagi
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na charakter swojej działalności jest naturalnym monopolistą. O obszarze działania
decyduje własność sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, dlatego głównym elementem
walki o klienta jest budowa nowych sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych
na obszarze ich pozbawionym (głównie w sołectwie Pielgrzymowice oraz w rejonach
gdzie powstają tereny pod zabudowę mieszkaniową).
Podstawowym elementem kosztów sprzedaży wody jest produkcja wody przez Stację
Uzdatniania Wody w Warszowicach i Golasowicach jak również zakup wody od
hurtownika (GPW S.A. Katowice i Ekoenergii Silesia S.A.). Pozostałe elementy kosztów
jak energia, podatki, opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska są niezależne od
Zakładu, obligatoryjne. Zakład czyni wszystko, aby koszty, na które ma wpływ
zminimalizować poprzez optymalizację procesów technologicznych aktualizacje
pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody. Analizując opłaty za usługi GZWiK, stwierdzić
trzeba, że stawki opłat za dostarczaną wodę oraz odbierane ścieki są najniższe wśród
firm, które działają w porównywalnych warunkach (korzystających
z usług
zakupu wody od dostawcy hurtowego w co najmniej 24%).
W zakresie gospodarki ściekowej widoczne są większe możliwości rozwojowe,
ponieważ w Gminie Pawłowice nie wszystkie sołectwa są w całości skanalizowane.
Stwarza to szansę rozwoju dla Zakładu w zakresie pozyskiwania ścieków z terenów
nie objętych siecią kanalizacji sanitarnej. Konieczne są tu jednak inwestycje pozwalające
na realizację tych zadań. Dodatkowo szansę rozwoju w zakresie gospodarki ściekami
stwarza możliwość przejęcia ścieków z miejscowości ościennych tj. Gminy Strumień i
sołectwa Studzionka, po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej na ich terenach.
Istnieje możliwość oczyszczania ścieków pozyskanych w wyniku rozbudowy sieci
kanalizacyjnej na oczyszczalni w Krzyżowicach, ale wymaga to jej przebudowy. Koszty
przebudowy, które należy ponieść są wysokie, jednak przy ilości ścieków, które będą
otrzymywane z obszarów nie objętych kanalizacją sanitarną szybko się zwrócą.
Zadaniem podstawowym Zakładu jest zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gminy
oraz odbiór i oczyszczanie ścieków na terenie Gminy, czyli ochrona środowiska przed
zanieczyszczeniami wód powierzchniowych i głębinowych. Z tych obowiązków Zakład
wywiązuje się poprzez eksploatację sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej i obiektów
towarzyszących, do których należy zaliczyć najważniejsze, czyli oczyszczanie ścieków.

IV. Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w latach 2018 – 2021r.
W związku z potrzebą uporządkowania systemu wodno – kanalizacyjnego,
wynikającego także z obowiązku ustawowego, poniżej przedstawiono plan rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych w podziale
na zadania rozwojowe oraz modernizacyjno – remontowe.
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych przedstawia zakres rzeczowo – finansowy budowy, rozbudowy
i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018 – 2021
realizowany ze środków własnych GZWiK.
Wieloletni plan jest aktualizowany tzn. w momencie sporządzania wniosku
o zatwierdzanie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków, w przypadku odstępstw od obowiązującego planu, Zakład jest zobowiązany
do złożenia zaktualizowanego harmonogramu inwestycji na lata obowiązywania taryf.
Poszerzenie oferowanych usług i prowadzonej działalności będzie możliwe poprzez
przedsięwzięcia rozwojowe
związane
z budową infrastruktury
wodociągowej
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i kanalizacyjnej. Natomiast poprawa stanu technicznego i zmniejszenie awaryjności,
która utrudnia prawidłową pracę systemu zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania
i oczyszczania ścieków, będzie możliwe poprzez przedsięwzięcia remontowo –
modernizacyjne związane z wymianą infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.
W gospodarce wodociągowej
Przedsięwzięcia modernizacyjne sieci w latach 2018 – 2021.
- wymiana sieci stalowej na PE:
a) ul. Boryńska Warszowice
b) ul. Wrzosowa – Mickiewicza Pawłowice
c) ul. Wyzwolenia Pawłowice
d) ul. Wspólna – ul. Długa Pawłowice - Golasowice
e) ul. Wodzisławska Pawłowice
f) ul. Cieszyńska przy drodze DW 938 w Pielgrzymowicach
g) ul. Zjednoczenia w Pawłowicach
h) ul. Pszczyńska i Żorska w Warszowicach
i) droga DW 938 do ul. Prusa Golasowice
- przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Golasowicach
- bieżące remonty na sieci wodociągowej
- wymiany wodomierzy
Przedsięwzięcia rozwojowe sieci w latach 2018 – 2021.
- budowa sieci wodociągowej:
a) Pielgrzymowice ul. Sikorskiego,
b) Pawłowice: ul. Polna – ul. Rybacka, ul. Polna – ul. Szkolna, ul. Górka – Pszczyńska,
ul. 3 Maja
c) Krzyżowice: ul. Zwycięstwa,
d) Jarząbkowice - Pielgrzymowice: ul. Cieszyńska DW 938 – ul. Rolnicza,
e) Pniówek: ul. Kanarkowa,
- budowa urządzeń wodociągowych do granic nieruchomości inwestorów indywidualnych
- monitoring sieci wodociągowej
- zakup sprzętu do obsługi sieci wodociągowej oraz poidełek, saturatora.
W gospodarce ściekowej:
Przedsięwzięcia modernizacyjne w gospodarce ściekowej w latach 2018 –
2021.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

renowacja kanalizacji sanitarnej na osiedlu w Pawłowicach
remonty urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Pawłowicach
monitoring sieci na terenie Gminy Pawłowice
przebudowa oczyszczalni mechaniczno – biologicznej Pniówek – Krzyżowice
przebudowa przepompowni osiedlowych PO1 i PO2 Pawłowice - etap II
przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kolonia Studzieńska - Pszczyńska
Pawłowice
g) przebudowa budynku socjalno – technicznego ul. Orla 11 Krzyżowice
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Przedsięwzięcia rozwojowe w gospodarce ściekowej w latach 2018 – 2021.
a) Budowy urządzeń kanalizacji sanitarnej do granic nieruchomości inwestorów
indywidualnych
b) Zakup sprzętu do obsługi kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków
c) Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Ks. Kuboszka w Krzyżowicach
d) Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kormoranów Warszowice
e) Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze nie objętym systemem kanalizacyjnym
w sołectwach Pielgrzymowice, Pniówek, Warszowice
f) Budowa kanalizacji sanitarnej ul. 3 Maja Pawłowice
W latach 2018-2021 planujemy wzrost nakładów inwestycyjnych na zadania
związane z rozwojem i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

V. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzania ścieków.

Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody.
Racjonalizacja zużycia wody określa działania związane z gospodarką zasobami
wodnymi, które pozwolą na minimalizację strat wody wynikających z prowadzonych
usług wodociągowych i kanalizacyjnych.
Zakres tych działań obejmuje procesy
związane z poborem wody, stosowane metody jej uzdatniania, przesyłu, jak również
ilość i jakość produkowanych ścieków oraz sposób ich oczyszczania.
Do działań związanych z ulepszeniem procesów przesyłu wody zaliczyć należy
modernizacje związane z wymianą lub uszczelnieniem sieci w celu eliminacji strat wody i
ograniczenia jej awaryjności. Działania takie obejmują również usprawnienie starych
bądź wprowadzenie nowych technologii optymalizujących proces uzdatniania wody
wpływających na polepszenie jej jakości.
Istotne są również przedsięwzięcia związane z instalacją nowych lub modernizacją
istniejących wodomierzy i urządzeń pomiarowych umożliwiających bieżącą analizę
i kontrolę ilości pobieranej wody i wprowadzanych ścieków.
W Gminie Pawłowice głównym powodem strat wody jest awaryjność istniejących
stalowych sieci wodociągowych. W nadchodzących latach planowana jest realizacja
zadań przebudowy i wymiany sieci wodociągowej. Plan modernizacji sieci wodociągowej
na lata 2018 – 2021 pozwoli uzyskać powyższy cel.
Przedsięwzięcia racjonalizujące odprowadzanie ścieków.
Do działań racjonalizujących odprowadzanie ścieków zalicza się: przedsięwzięcia
dotyczące budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków, ochronę wód przed skażeniem
wynikającym z nieszczelności sieci oraz wszelkie aspekty związane z ochroną
środowiska w kontekście wymogów wynikających z dyrektyw UE, implementowanych na
płaszczyznę prawa polskiego.
W nadchodzących latach planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej,
przez co zmniejszy się wprowadzanie zanieczyszczeń do ziemi, co zapobiegnie
przenikaniu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i gruntowych. Elementem
niezbędnym, aby odprowadzać ścieki z trenów nie objętych siecią kanalizacyjną,
a zawłaszcza przejęcie ścieków z gmin ościennych jest dodatkowa przebudowa
oczyszczalni w Krzyżowicach. Przebudowa oczyszczalni ścieków w zakresie budowy
osadnika wtórnego radialnego (doczyszczającego początkową i końcową fazę spustów
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ścieków oczyszczanych wraz z instalacjami sieciowymi) pozwoli osiągnąć wysoką
skuteczność klarowania ścieków zapewniającej redukcję zawiesiny oraz prawidłowe
zagęszczenia osadu recyrkulowanego, co wpłynie pozytywnie na jakość odprowadzanych
ścieków.
VI. Nakłady inwestycyjne w latach 2018-2021.
Zestawienie nakładów inwestycyjnych przedstawiono w tabelach nr 6-10, dołączonych
do niniejszego planu.
VII. Sposób finansowania planowanych inwestycji.
Finansowanie działalności rozwojowej i modernizacyjnej w latach 2018 - 2021 ujęte
zostanie w cenie 1 m dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków (czyli finansowane
będzie z środków własnych GZWiK).

VIII. Podsumowanie.
Przedstawiony wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych w latach 2018 – 2021 został sporządzony na podstawie art.
21 „Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków”.
Zgodnie z pkt. 5 art. 21 w/w ustawy plan ten uchwala Rada Gminy.
Uchwalenie wieloletniego planu w przedstawionej treści pozwoli GZWiK na realizację
zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków zgodnie z
obowiązującymi normami jakości wody oraz ochrony środowiska, bez dodatkowego
obciążenia Gminy kosztami modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a także
finansowanie w pełnym stopniu zadań związanych z rozbudową systemu
wodociągowego.

17
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IX. Załączniki
Zestawienie wykresów i tabel znajdujących się w wieloletnim planie rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
Zestawienie wykresów:
Wykres
Wykres
Wykres
Wykres
Wykres
Wykres
Wykres

nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr

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

Dane demograficzne dotyczące obszaru działania GZWiK
Procentowy udział materiałów w sieci wodociągowej
Awaryjność sieci wodociągowej w latach 2010 – 2017
Procentowe straty wody na sieci wodociągowej w latach 2010 – 2017
Zakup i sprzedaż wody w latach 2010 – 2017
Procentowy udział materiałów w sieci kanalizacji sanitarnej
Awaryjność sieci kanalizacji sanitarnej w latach 2010 – 2017

4
6
7
8
9
11
12

Zestawienie tabel:
Tabela nr 1. Stosunek długości sieci wodociągowej do liczby mieszkańców
5
Tabela nr 2. Współczynnik awaryjności sieci wodociągowej w latach 2010 – 2017
7
Tabela nr 3. Zużycie wody na przestrzeni lat 2010 – 2017 na mieszkańca,
bez celów produkcyjnych
9
Tabela nr 4. Stosunek długości sieci kanalizacyjnej do liczby mieszkańców
w danych sołectwach
10
Tabela nr 5. Nakłady inwestycyjne związane z rozwojem urządzeń wodociągowych
19
Tabela nr 6. Nakłady inwestycyjne związane z modernizacją urządzeń wodociągowych
20
Tabela nr 7. Nakłady inwestycyjne związane z rozwojem urządzeń kanalizacji
sanitarnej
21
Tabela nr 8. Nakłady inwestycyjne związane z modernizacją urządzeń kanalizacji
sanitarne
22
Tabela nr 9. Nakłady finansowe inwestycji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
w latach 2018-2021
23

18
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Tabela nr 5. Nakłady inwestycyjne związane z rozwojem urządzeń wodociągowych
Lp.

1
2

3
4

nazwa zadania
Budowa sieci wodociągowej ul.
Kanarkowa Pniówek
Budowa komory wodomierzowej wraz z
odcinkiem wodociągu ul. Zwycięstwa
Krzyżowice
Budowa sieci wodociągowej przy ul.
Cieszyńskiej DW 938 do ul. Rolniczej
Jarząbkowice
Budowa sieci wodociągowej pomiędzy
ul. Polną a ul. Szkolną Pawłowice

nakłady
finansowe na lata
2018-2021
zł netto

2018

2019

250 000,00

150 000,00

100 000,00

80 000,00

80 000,00

2020

20 000,00
10 000,00

6

Budowa sieci wodociągowej ul. Górka Pszczyńska Pawłowice

550 000,00

50 000,00

7

Budowa sieci wodociągowej ul.
Sikorskiego Pielgrzymowice

120 000,00

120 000,00

8

Budowa sieci wodociągowej ul. 3 Maja
Pawłowice

70 000,00

10 000,00

9

Zakup sprzętu do obsługi sieci
wodociągowej

160 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

10

Budowa urządzeń wodociągowych do
granic nieruchomości gruntowych
inwestorów

120 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

11

Zakup i montaż poidełek i saturatora

4 500 zł szt./20szt
saturator 1 szt.

15 000,00

25 000,00

20 000,00

20 000,00

335 000,00

365 000,00

350 000,00

10 000,00

100 000,00

środki własne
środki własne

10 000,00

19

Realizacja w
latach
kolejnych

100 000,00

Budowa sieci wodociągowej pomiędzy
ul. Polną - Rybacka Pawłowice
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Sposób
finansowania

środki własne

5

suma

Uwagi

środki własne

20 000,00
110 000,00

2021

400 000,00

Realizacja w
latach
kolejnych
Realizacja w
latach
kolejnych

środki własne

środki własne
środki własne

60 000,00

Realizacja w
latach
kolejnych
Realizacja w
latach
kolejnych
Realizacja w
latach
kolejnych
Realizacja w
latach
kolejnych

środki własne

środki własne

środki własne

środki własne

520 000,00
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Tabela nr 6. Nakłady inwestycyjne związane z modernizacją urządzeń wodociągowych
Lp.

nazwa zadania
Wymiana sieci wodociągowej ul.
Wrzosowa - Mickiewicza Pawłowice
Wymiana sieci wodociągowej ul.
Wyzwolenia Pawłowice

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Przebudowa sieci wodociągowej przy
ul. Cieszyńskiej przy drodze DW 938
Pielgrzymowice
Przebudowa sieci wodociągowej przy
ul. Zjednoczenia Pawłowice
Przebudowa sieci wodociągowej przy
ul. Pszczyńskiej i Żorskiej Warszowice etap I, II, III
Przebudowa sieci wodociągowej przy
ul. Wodzisławskiej w Pawłowicach
Przebudowa sieci wodociągowej wraz z
przyłączami ul. Boryńska Warszowice
Przebudowa sieci wodociągowej ul.
Wspólna-Długa Pawłowice- Golasowice
Przebudowa sieci wodociągowej wzdłuż
DW 938 do ul. B. Prusa Golasowice
Przebudowa i remont stacji uzdatniania
wody Golasowice
Remonty na sieci wodociągowej
(wymiany zasów, hydrantów, awaryjna
wymiana odcinków sieci do 200m)

nakłady
finansowe na lata
2018-2021
zł netto

2018

2019

230 000,00

130 000,00

100 000,00

środki własne

400 000,00

150 000,00

250 000,00

środki własne

225 000,00

25 000,00

200 000,00

środki własne

500 000,00

20 000,00

250 000,00

780 000,00

80 000,00

200 000,00

310 000,00

35 000,00

275 000,00

130 000,00

130 000,00

środki własne

140 000,00

140 000,00

środki własne

Uwagi

230 000,00

Sposób
finansowania

środki własne
500 000,00

Realizacja w
latach
kolejnych

środki własne
środki własne

20 000,00

200 000,00

środki własne

250 000,00

25 000,00

225 000,00

środki własne

80 000,00

80 000,00

80 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

10 000,00

15 000,00

20 000,00

1 060 000,00

1 015 000,00

1 195 000,00

270 000,00

Monitoring sieci wodociągowej

60 000,00

13

Wymiana wodomierzy wraz z
nakładkami radiowymi

600 000,00

14

Służebność przesyłu sieci
wodociągowej

45 000,00
suma

20

2021

220 000,00

12
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2020

30 000,00

150 000,00

890 000,00

Realizacja w
latach
kolejnych
Realizacja w
latach
kolejnych
Realizacja w
latach
kolejnych
Realizacja w
latach
kolejnych

środki własne

środki własne

środki własne

środki własne
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Tabela nr 7. Nakłady inwestycyjne związane z rozwojem urządzeń kanalizacji sanitarnej

Lp.

nazwa zadania

nakłady
finansowe na lata
2018-2021
zł
netto

1

Zakup sprzętu do obsługi oczyszczalni
ścieków i sieci kanalizacyjnej

430 000,00

70 000,00

80 000,00

80 000,00

200 000,00

Realizacja w
latach
kolejnych

środki własne

2

Budowa urządzeń kanalizacyjnych do
granic nieruchomości gruntowych
inwestorów

135 000,00

30 000,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

Realizacja w
latach
kolejnych

środki własne

3

Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul.
Ks. Kuboszka Krzyżowice

400 000,00

100 000,00

300 000,00

4

Budowa kanalizacji sanitarnej ul.
Kormoranów Warszowice

80 000,00

5

Budowa kanalizacji sanitarnej na
obszarze nie objętym systemem
kanalizacyjnym w sołectwach
Pielgrzymowice, Pniówek, Warszowice

200 000,00

200 000,00

6

Budowa kanalizacji sanitarnej ul. 3
Maja Pawłowice

130 000,00

10 000,00

suma

21
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2018

2019

2020

2021

Uwagi

środki własne
80 000,00

410 000,00

Sposób
finansowania

środki własne

środki własne

120 000,00
415 000,00

235 000,00

środki własne
315 000,00
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Tabela nr 8. Nakłady inwestycyjne związane z modernizacją urządzeń kanalizacji sanitarnej
Lp.

nazwa zadania

nakłady
finansowe na lata
2018-2021
zł netto

1

Renowacja kanalizacji sanitarnej na
Osiedlu Pawłowice

820 000,00

2

Przebudowa kanalizacji sanitarnej ul.
Kolonia Studzieńska - Pszczyńska
Pawłowice

600 000,00

3

Przebudowa oczyszczalni mechaniczno
- biologicznej Pniówek - Krzyżowice

1 335 000,00

4

Przebudowa przepompowni
osiedlowych PO1 i PO2 Pawłowice etap II

350 000,00

5

Przebudowa budynku socjalno
technicznego ul. Orla 11 Krzyżowice

250 000,00

6

Remonty na sieci kanalizacyjnej
(wymiana pomp, uszczelnianie studni
kanalizacyjnych, modernizacja
pompowni, utwardzenie dróg i
zjazdów, awaryjna wymiana odcinków
sieci do 200m)

440 000,00

10 000,00

7

Monitoring sieci kanalizacji sanitarnej

120 000,00

8

Służebność przesyłu sieci
kanalizacyjnej

95 000,00

2018

2019

2020

2021

Uwagi

Sposób
finansowania

20 000,00

150 000,00

150 000,00

500 000,00

Realizacja w
latach
kolejnych

środki własne

100 000,00

300 000,00

200 000,00

środki własne

500 000,00

500 000,00

300 000,00

środki własne

250 000,00

100 000,00

35 000,00

50 000,00

200 000,00

Realizacja w
latach
kolejnych

środki własne

130 000,00

150 000,00

150 000,00

Realizacja w
latach
kolejnych

środki własne

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

Realizacja w
latach
kolejnych

środki własne

20 000,00

20 000,00

25 000,00

30 000,00

Realizacja w
latach
kolejnych

środki własne

suma 115 000,00
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środki własne

1 180 000,00

1 305 000,00

1 410 000,00
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Tabela nr 9. Nakłady finansowe inwestycji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2018-2021
Zadania inwestycyjne

2018

2019

2020

2021

nakłady
finansowe na
lata 2018-2021
zł netto

Nakłady inwestycyjne związane z modernizacją urządzeń
wodociągowych

890 000,00

1 060 000,00

1 015 000,00

1 195 000,00

4 160 000,00

Nakłady inwestycyjne związane z rozwojem urządzeń wodociągowych

335 000,00

365 000,00

350 000,00

520 000,00

1 570 000,00

Suma nakładów na zadania inwestycyjne związanych z
urządzeniami wodociągowymi

1 225 000,00

1 425 000,00

1 365 000,00

1 715 000,00

5 730 000,00

Nakłady inwestycyjne związane z modernizacją urządzeń kanalizacji
sanitarnej

115 000,00

1 180 000,00

1 305 000,00

1 410 000,00

4 010 000,00

Nakłady inwestycyjne związane z rozwojem urządzeń kanalizacji
sanitarnej

410 000,00

415 000,00

235 000,00

315 000,00

1 375 000,00

Suma nakładów na zadania inwestycyjne związanych z
urządzeniami kanalizacyjnych

525 000,00

1 595 000,00

1 540 000,00

1 725 000,00

5 385 000,00

23

Id: 22EFC797-DADC-4FEB-973B-D8E5FFC4E874. Projekt

Strona 23

UZASADNIENIE
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków reguluje zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w tym
także realizację budowy i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
Obowiązek uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych został nałożony na radę gminy przepisami art. 21 ust. 5 wyżej wymienionej
ustawy.
W Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na
lata 2018 – 2021, przygotowanym zgodnie z art. 21 ust. 2 przez Gminny Zakład Wodociągów
i Kanalizacji z siedzibą w Krzyżowicach, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, zawarto
wymagane ustawą elementy tj. planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych, przedsięwzięcia
rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach, przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz
wprowadzanie ścieków, planowane nakłady i źródła finansowania.
Plan ten stanowi podstawę do działalności inwestycyjnej GZWiK z siedzibą w Krzyżowicach.
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały zatwierdzającej Wieloletni plan rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018 – 2021 będących
w posiadaniu Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Krzyżowicach.
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Projekt
z dnia ..........
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli
prowadzonych przez gminę Pawłowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych
kryteriów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.
U. z 2017 r., poz. 1875 ze zmianami) art. 131 ust. 4 i ust. 6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zmianami) po pozytywnym zaopiniowaniu przez
Komisję Działalności Społecznej
Rada Gminy Pawłowice
uchwala
§ 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego
do przedszkoli publicznych lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi
miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:
1) Rodzic/rodzice (prawny opiekun/prawni opiekunowie) zamieszkują w gminie Pawłowice i rozliczają podatek
dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Pszczynie – liczba punktów 6,
2) rodzice (prawny opiekun/prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej,
uczą się, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą - liczba punktów 3,
3) korzystanie przez rodziców dziecka (prawnego opiekuna/prawnych opiekunów z pomocy OPS - liczba punktów 3,
4) rodzeństwo będzie kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu - liczba punktów 1.
§ 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w § 1 są odpowiednio:
1) oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Pszczynie, załącznik
nr 1 do uchwały,
2) oświadczenie o zatrudnieniu/nauce lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego albo pozarolniczej działalności
gospodarczej obojga rodziców (lub samotnego rodzica), załączniknr 2 do uchwały,
3) oświadczenie o korzystaniu z pomocy OPS, załącznik nr 3 do uchwały,
4) oświadczenie wnioskodawcy o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do danego przedszkola, załącznik nr 4 do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVI/260/2017 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia
kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę
Pawłowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na rok szkolny 2017/2018.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................
Rady Gminy Pawłowice
z dnia....................2018 r.
Rodzic/opiekun prawny*
Imię i nazwisko:

…………………………………………..………………………………….......................................

Adres zamieszkania:

…...…………………………………………………………………………......................................

……………………………………..……………………………………………………………………......................................
Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż moim urzędem skarbowym do rozliczania podatku dochodowego od osób
fizycznych jest Urząd Skarbowy w Pszczynie.
Na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oświadczam,
że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.
……………………………………
(miejscowość, data)

………………………….....................……….…
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................
Rady Gminy Pawłowice
z dnia....................2018 r.
Rodzic/opiekun prawny*
Imię i nazwisko:

……………………………………………………………………...............................................

Adres zamieszkania:

………………………………………………………………..……….........................................

………………………………..…………………………………………………………………………......................................
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że moim miejscem pracy jest*: ………….…………...……....................................
………………………………………………………………………………………………..………..........................................
(adres zakładu pracy)
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że pobieram naukę*:
………………………………………………………………………………………….…………..............................................
…………………………………………………………………………………………………………........................................
(nazwa szkoły/uczelni)
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że prowadzę gospodarstwo rolne, pozarolniczą działalność gospodarczą*:
…………………………………………………………………………………………………………….....................................
…………………………………………………………………………………………………………….....................................
(adres gospodarstwa/siedziby działalności gospodarczej)
Na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oświadczam,
że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.
………………………………
(miejscowość, data)

………………………………….……………........
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ....................
Rady Gminy Pawłowice
z dnia....................2018 r.
Rodzic/opiekun prawny*
Imię i nazwisko:

…………………………………………………………………………........................................

Adres zamieszkania:

……………………………………………………………………...............................................

…………………………………………………………………………………………….........................................................
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że korzystam z pomocy OPS.
…………………………………………………………………………………………….........................................................
(adres OPS)
Na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oświadczam,
że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.
……………………………….

……………………………………........................

(miejscowość, data)

(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ....................
Rady Gminy Pawłowice
z dnia....................2018 r.
Rodzic/opiekun prawny*
Imię i nazwisko:

………….………………………...…………………………………………….......................

Adres zamieszkania:

………………………………………………………………………….................................

……………………………………………………………………………………………..................................................
Ja niżej podpisany oświadczam, że do tutejszego przedszkola uczęszcza rodzeństwo syna/córki/podopiecznego*
……………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko dziecka biorącego udział w rekrutacji do przedszkola)
……………………………………………………………………………………………..
….…..........................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko rodzeństwa)
Na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oświadczam,
że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.
………………….……

………………………………….…......................

(miejscowość, data)

(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

* niepotrzebne skreślić
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Uzasadnienie
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po
zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ
prowadzący.
Organ prowadzący określa także liczbę punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
dokumenty niezbędne dla potwierdzenia spełniania kryterium.
Podstawa prawna art. 131 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.
59 ze zmianami). Uchwała jest aktem prawa miejscowego.
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Projekt
z dnia ..........
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest gmina Pawłowice do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza
obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 133 ust. 2 i ust. 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zmianami) po pozytywnym zaopiniowaniu przez
Komisję Działalności Społecznej
Rada Gminy Pawłowice
uchwala
§ 1. 1. Określa się następujące kryteria dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina
Pawłowice, wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów:
Lp.
1.
2.

3.
4.

5.

Kryterium
Rodzeństwo kandydata spełnia
obowiązek szkolny w tej samej
szkole
Odległość od miejsca zamieszkania
dziecka do szkoły, w której składany
jest wniosek jest mniejsza niż
odległość do szkoły obwodowej
Miejsce pracy rodziców lub
opiekunów prawnych znajduje się
w obwodzie szkoły
W obwodzie szkoły zamieszkują
krewni kandydata wspierający
rodziców/opiekunów prawnych
w zapewnieniu mu należytej opieki
Dziecko realizowało obowiązek
przygotowania przedszkolnego
w publicznym lub niepublicznym
przedszkolu prowadzonym na terenie
gminy Pawłowice

Punkty
10

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium
Dane potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji będącej
w posiadaniu danej szkoły

8

Oświadczenie rodziców o miejscu zamieszkania

7

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata
o miejscu pracy

6

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu
w obwodzie szkoły krewnych kandydata wspierających
rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej
opieki
Zaświadczenie dyrektora przedszkola

4

2. Maksymalna liczba punktów dla kryteriów, o których mowa w ust. 1 wynosi 35 punktów.
3. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów opisanych w ust. 1 są :
1) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o miejscu zamieszkania, załącznik nr 1 do uchwały,
2) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o miejscu pracy,załacznik nr 2 do uchwały,
3) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu w obwodzie szkoły krewnych kandydata wspierających
rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki, załacznik nr 3 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/244/2017 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia
kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Pawłowice do
postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................
Rady Gminy Pawłowice
z dnia....................2018 r.
Rodzic/opiekun prawny*
Imię i nazwisko:

……………………………………………………………………………………….............

Adres zamieszkania:

……………………………………………………………………………….......................

…………………………………………………………………………………………………………..............................
Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż moim miejscem zamieszkania i mojego dziecka/podopiecznego*
jest:………………………………………………………………………….………………………………………………..........
(adres miejsca zamieszkania)
Odległość od miejsca zamieszkania do szkoły wynosi: ………………… km.
Na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oświadczam,
że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.
……………………………………
(miejscowość, data)

………………………………….…......................
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................
Rady Gminy Pawłowice
z dnia....................2018 r.
Rodzic/opiekun prawny*
Imię i nazwisko:

……………………………………………………………….……………….................................

Adres zamieszkania:

…………………………………………………………….………………….................................

Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż miejsce mojej pracy: ……………………………………......................................
…………………………………………………………………………………………………………........................................
(adres miejsca świadczenia pracy)
znajduje się w obwodzie szkoły:
……………………………………………………………………………………………….....................................................
(nazwa szkoły)
Na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oświadczam,
że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.
……………………………

.………………….............................................

(miejscowość, data)

(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ....................
Rady Gminy Pawłowice
z dnia....................2018 r.
Oświadczenie
rodzica/opiekuna prawnego*
o zamieszkaniu w obwodzie szkoły krewnych kandydata
wspierających rodziców/opiekunów prawnych*
w zapewnieniu mu należytej opieki
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym dziecka:
…………………………………………………………………………………………………..................................................
(imię i nazwisko dziecka)
W obwodzie szkoły:

…………………………………………………………………………….....................................

……………………………………………………………………………………………………...............................................
(nazwa szkoły)
zamieszkują moi krewni/krewni mojego dziecka, podopiecznego*:
…………………………………………………………………………………………………..................................................
(imiona i nazwiska krewnych /stopień pokrewieństwa /adres zamieszkania)
…………………………………………………………………………………………………...
Na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oświadczam, że
powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.
………………………………

………………………………….………...................

(miejscowość, data)

(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

* niepotrzebne skreślić

Id: 5BE70048-1DB2-436E-8935-FF721ED035DD. Projekt

Strona 1

Uzasadnienie
Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi
miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący,
z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb
społecznych, Organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich
potwierdzenia.
Podstawa prawna art. 133 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.
59 ze zmianami). Uchwała jest aktem prawa miejscowego.
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Projekt
z dnia ..........
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli oraz innych
niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Pawłowice oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1875 ze zmianami) oraz na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) po pozytywnym
zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej
Rada Gminy Pawłowice
uchwala
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. Ustala się tryb udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Pawłowice, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystania
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2203),
2) niepublicznym przedszkolu – należy przez to rozumieć niepubliczne przedszkole, w tym z oddziałami integracyjnymi,
w tym specjalne,
3) innych niepublicznych formach wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć prowadzone przez osoby
prawne lub fizyczne inne formy wychowania,
4) uczniu - należy przez to rozumieć ucznia lub wychowanka jednostki,
5) uczniu niepełnosprawnym – należy przez to rozumieć ucznia objętego kształceniem specjalnym na podstawie
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
6) uczestniku zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - należy przez to rozumieć ucznia z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu głębokim objętego kształceniem na podstawie orzeczenia o potrzebie zajęć
rewalidacyjnowychowawczych,
7) dziecku objętym wczesnym wspomaganiem rozwoju - należy przez to rozumieć dziecko objęte opieką zespołu
wczesnego wspomagania rozwoju, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagana rozwoju dziecka,
8) dotacji – należy przez to rozumieć dotację podmiotową udzielaną z budżetu gminy Pawłowice dla jednostek
wymienionych w § 3 uchwały,
9) podstawowej kwocie dotacji - należy przez to rozumieć kwoty dotacji ustalone dla przedszkoli, na podstawie art. 12
ustawy,
10) jednostce dotowanej – należy przez to rozumieć jednostkę wymienioną w § 3 uchwały, na której prowadzenie
przekazywana jest dotacja z budżetu gminy Pawłowice;
11) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć osoby prawne i fizyczne prowadzące na terenie gminy Pawłowice
jednostki wymienione w § 3 uchwały;
12) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Pawłowice, który jest organem uprawnionym do udzielania,
rozliczania i kontroli dotacji o których mowa w § 3.
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§ 3. Z budżetu gminy Pawłowice udziela się dotacji dla mających siedzibę na terenie gminy Pawłowice,
prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne:
1) niepublicznych przedszkoli w tym:
a) przedszkoli integracyjnych i z oddziałami integracyjnymi;
b) przedszkoli specjalnych i z oddziałami specjalnymi;
2) niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego.
Rozdział 2.
Tryb udzielania dotacji
§ 4. Dotacji udziela się na wniosek złożony przez organ prowadzący do Wójta, w terminie do 30 września roku
poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
§ 5. 1. Wniosek o którym mowa w § 4 zawiera dane o:
1) organie prowadzącym i sposobie jego reprezentacji;
2) jednostce dotowanej i zadaniach edukacyjnych realizowanych przez tą jednostkę;
3) planowanej liczbie uczniów, w tym uczniów objętych kształceniem specjalnym;
4) planowanej liczbie uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, jeżeli takie zadanie jednostka realizuje;
5) planowanej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, jeżeli takie zadanie jednostka realizuje;
6) koncie bankowym jednostki dotowanej na które będzie przekazywana dotacja.
2. Szczegółowy zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji określa załącznik
nr 1 do uchwały.
3. Jeżeli zmienią się dane zawarte we wniosku na podstawie którego udzielono dotacji, organ prowadzący
zobowiązany jest pisemnie poinformować o zmianach Wójta, w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia.
Rozdział 3.
Tryb przekazywania dotacji
§ 6. Dotacja ma charakter roczny, i przekazywana jest w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego
miesiąca, z tym że część za styczeń przekazywana jest w terminie do dnia 20 stycznia roku budżetowego a za grudzień
przekazywana jest w terminie do dnia 15 grudnia roku budżetowego.
§ 7. 1. Organ prowadzący, do dnia 5 każdego miesiąca, podaje Wójtowi informację o faktycznej liczbie:
a) uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, w tym uczniów niepełnosprawnych z podaniem rodzaju
niepełnosprawności;
b) uczniów realizujących obowiązek szkolny, w tym uczniów objętych kształceniem specjalnym z podaniem rodzaju
kształcenia specjalnego;
c) uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
d) dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.
2. Informację o której mowa w ust. 1 organ prowadzący podaje na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania,
w tym organizacji kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju,
według danych na pierwszy dzień miesiąca którego dotyczy informacja.
3. Szczegółowy zakres danych, które powinny być zawarte w informacji o której mowa w ust.1, określa załącznik nr 2
do uchwały.
4. Organ prowadzący ma obowiązek pozyskiwać i gromadzić informacje o miejscu zamieszkania ucznia
w formie oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych.
5. Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych uczniów, o których mowa w ust. 4, zawierające imię i nazwisko
ucznia, datę urodzenia ucznia oraz adres zamieszkania ucznia (kod pocztowy, nazwa miejscowości, ulica, numer domu,
numer mieszkania) będą udostępniane Wójtowi, przetwarzane i przekazywane gminom zobowiązanym do pokrywania
kosztów udzielonej dotacji.
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6. W przypadku gdy w informacjach przekazanych w trybie określonym w ust. 1 i w ust. 2 organ prowadzący
stwierdza nieprawidłowości, do siedmiu dni składa do Wójta korektę stanowiącą załącznik nr 2 do uchwały.
§ 8. 1. Miesięczne części udzielonej dotacji przekazywane są na rachunek
wskazany przez organ prowadzący we wniosku o którym mowa w § 4 uchwały.

bankowy jednostki dotowanej,

2. W przypadku zmiany rachunku bankowego wskazanego we wniosku o którym mowa w § 4 uchwały, organ
prowadzący w terminie 14 dni od daty dokonania zmiany zobowiązany jest pisemnie powiadomić Wójta o dokonanej
zmianie.
Rozdział 4.
Tryb rozliczania dotacji
§ 9. 1. Organ prowadzący, któremu udzielono dotację przedstawia Wójtowi kwartalne oraz roczne rozliczenie
pobranej i wykorzystanej dotacji.
2. Kwartalne rozliczenie pobranej i wykorzystanej dotacji należy przedstawić Wójtowi zgodnie z harmonogramem:
1) za kwartał I do 10 kwietnia roku, którego dotyczy rozliczenie;
2) za kwartał II do 10 lipca roku, którego dotyczy rozliczenie;
3) za kwartał III do 10 października roku, którego dotyczy rozliczenie;
4) za kwartał IV do 10 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy rozliczenie.
3. Roczne rozliczenie pobranej i wykorzystanej dotacji należy przedstawić Wójtowi w terminie do dnia10 stycznia
roku następującego po roku udzielenia dotacji.
4. Zakres danych zawartych w kwartalnym i rocznym rozliczeniu dotacji obejmuje informacje umożliwiające ustalenie
czy dotacja nie została pobrana w nadmiernej wysokości, a poniesione wydatki są zgodne z katalogiem wydatków
określonych w art.35 ustawy.
5. Szczegółowy zakres danych, które powinny być zawarte w kwartalnym rozliczeniu pobrania i wykorzystania dotacji,
o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 3 do uchwały.
6. Szczegółowy zakres danych, które powinny być zawarte w rocznym rozliczeniu pobrania i wykorzystania dotacji
o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 4 do uchwały.
7. Przyznana dotacja winna być wykorzystana do końca roku budżetowego, na który została udzielona.
8. Środki przekazane w ramach dotacji, niewykorzystane w całości w okresie, na który została udzielona dotacja,
bądź wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 35 ustawy, podlegają zwrotowi do budżetu
gminy Pawłowice w terminie i na zasadach określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2077 ze. zm.).
10. Ostateczne rozliczenie udzielonych dotacji za okres roczny następuje w terminie do 31 stycznia roku
następującego po roku udzielenia dotacji.
11. Organ prowadzący zobowiązany jest, do prowadzenia dokumentacji finansowej w sposób umożliwiający
jednoznaczne określenie sposobu wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu gminy Pawłowice. Na dokumentach
finansowych potwierdzających wydatki, które zostały sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej z budżetu gminy
Pawłowice, należy zamieścić opis zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
§ 10. 1. W przypadku gdy jednostka dotowana kończy swoją działalność w trakcie trwania roku budżetowego
w którym udzielono dotacji, organ prowadzący tą jednostkę powiadamia Wójta o zakończeniu działalności tej jednostki
i w terminie 30 dni od dnia otrzymania ostatniej części dotacji (nie później jednak niż do dnia likwidacji dotowanej
jednostki) przekazuje Wójtowi rozliczenie dotacji otrzymanych w roku budżetowym w którym jednostka dotowana
zakończyła działalność.
2. W przypadku gdy w trakcie roku budżetowego na który została udzielona dotacja organ prowadzący jednostkę
dotowaną przekazał ją do prowadzenia innemu podmiotowi, powiadamia Wójta o zaistniałej zmianie i w terminie 30 dni
od przekazania jednostki przekazuje Wójtowi rozliczenie dotacji otrzymanej do dnia przekazania prowadzenia tej
jednostki innemu podmiotowi.
3. W przypadkach określonym w ust. 1 i ust. 2 do rozliczenia pobranej dotacji stosuje się załącznik nr 4 do uchwały.
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Rozdział 5.
Tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
§ 11. 1. Kontrolę przeprowadzają osoby upoważnione przez Wójta zwane dalej „kontrolującymi”.
2. Dokumentem upoważniającym do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie zawierające:
1) numer upoważnienia;
2) imię i nazwisko osoby lub osób przeprowadzających kontrolę;
3) nazwę kontrolowanej jednostki;
4) zakres kontroli;
5) termin ważności upoważnienia;
3. O kontroli powiadamia się podmiot kontrolowany co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem czynności kontrolnych.
4. Organ prowadzący jest zobowiązany do zapewnienia kontrolującym warunków niezbędnych do sprawnego
przeprowadzenia kontroli, w tym niezwłocznego przedstawienia do kontroli żądanych dokumentów, terminowego
udzielania wyjaśnień, oraz do udostępnienia oddzielnych pomieszczeń.
5. W przypadku braku możliwości zapewnienia kontrolującym warunków niezbędnych do przeprowadzenia
kontroli, organ prowadzący dostarcza dokumenty i inne materiały stanowiące podstawę pobrania i wykorzystania dotacji
na adres wskazany przez Wójta.
6. Osoba kontrolująca może żądać wydania kopii dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem, udzielenia
informacji i wyjaśnień na piśmie w terminie wskazanym przez kontrolujących, sporządzania obliczeń i zestawień w
zakresie wykorzystania dotacji.
§ 12. 1. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który
podpisują kontrolujący i osoba prowadząca podmiot kontrolowany.
2. W terminie 5 dni roboczych od daty podpisania protokołu kontroli podmiot kontrolowany może złożyć zastrzeżenia
i wyjaśnienia co do ustaleń zawartych w protokole, do których Wójt Gminy Pawłowice ustosunkuje się w wystąpieniu
pokontrolnym.
3. Podmiot kontrolowany może odmówić podpisania protokołu, składając w ciągu 5 dni roboczych od daty jego
otrzymania pisemne wyjaśnienia co do przyczyn odmowy. Protokół wówczas podpisują tylko osoby kontrolujące,
a odmowę podpisania protokołu kontrolujący odnotowują w protokole kontroli.
4. Odmowa podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany nie wstrzymuje dalszego postępowania organu
udzielającego dotacje, w tym dochodzenia zwrotu dotacji w trybie określonym w odrębnych przepisach.
5. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole kontroli, po analizie zastrzeżeń i wyjaśnień, a także uzasadnienia
odmowy podpisania protokołu kontroli, Wójt Gminy Pawłowice kieruje do podmiotu kontrolowanego wystąpienie
pokontrolne zawierające stwierdzone nieprawidłowości, wskazując zalecenia i rekomendacje w celu uniknięcia
nieprawidłowości w przyszłości.
6. Podmiot kontrolowany w terminie 15 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego zawiadamia Wójta Gminy
Pawłowice o realizacji wniosków, o których mowa w ust. 5.
7. Czynności o których mowa w ust. 5 i 6 kończą postępowanie kontrolne.
Rozdział 6.
Postanowienia końcowe
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.
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Załącznik do Uchwały Nr ....................
Rady Gminy Pawłowice
z dnia....................2018 r.
(miejscowość i data)
Wójt Gminy Pawłowice
ul. Zjednoczenia 60
43-250 Pawłowice

(dane organu prowadzącego w tym adres)

WNIOSEK/KOREKTA WNIOSKU*
O UDZIELENIE DOTACJI NA ROK _ _ _ _ _
1. Pełna nazwa i adres (zgodnie z wpisem do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez gminę
Pawłowice) oraz numer RSPO niepublicznego przedszkola w tym specjalnego, niepublicznej innej formy wychowania
przedszkolnego.

2. Informacja o planowanej liczbie uczniów w _ _ _ _ _ roku w tym:
1) liczba uczniów będących mieszkańcami gminy Pawłowice
Liczba
uczniów
ogółem
Niepubliczne
przedszkole w tym
specjalne

Liczba uczniów objętych
kształceniem (ucznia należy
przypisać tylko jeden raz)

Liczba uczniów uczestniczących
w zajęciach rewalidacyjnowychowawczych

Liczba uczniów
objętych wczesnym
wspomaganiem
rozwoju dziecka

Liczba uczniów uczestniczących
w zajęciach rewalidacyjnowychowawczych

Liczba uczniów
objętych wczesnym
wspomaganiem
rozwoju dziecka

uczniowie z autyzmem,
w tym z zespołem Aspergera
uczniowie
z niepełnosprawnościami
sprzężonymi
uczniowie z inną
niepełnosprawnością
uczniowie z autyzmem,
w tym z zespołem Aspergera
uczniowie
z niepełnosprawnościami
sprzężonymi
uczniowie z inną
niepełnosprawnością
uczniowie
z niepełnosprawnościami
sprzężonymi
uczniowie z inną
niepełnosprawnością

Niepubliczna inna
forma wychowania
przedszkolnego

2) liczba uczniów nie będących mieszkańcami gminy Pawłowice
Liczba
uczniów
ogółem
Niepubliczne
przedszkole w tym
specjalne

Niepubliczna inna
forma wychowania
przedszkolnego

Liczba uczniów objętych
kształceniem (ucznia należy
przypisać tylko jeden raz)
uczniowie z autyzmem,
w tym z zespołem Aspergera
uczniowie
z niepełnosprawnościami
sprzężonymi
uczniowie z inną
niepełnosprawnością
uczniowie z autyzmem,
w tym z zespołem Aspergera
uczniowie
z niepełnosprawnościami
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sprzężonymi
uczniowie z inną
niepełnosprawnością
uczniowie
z niepełnosprawnościami
sprzężonymi
uczniowie z inną
niepełnosprawnością

3. Numer rachunku bankowego na który ma być przekazywana dotacja.

(podpis osoby upoważnionej)

Uwagi: Termin składania wniosku: do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................
Rady Gminy Pawłowice
z dnia....................2018 r.
(miejscowość i data)
Wójt Gminy Pawłowice
ul. Zjednoczenia 60
43-250 Pawłowice

(dane organu prowadzącego w tym adres)

INFORMACJA/KOREKTA INFORMACJI*
O FAKTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW
MIESIĄC _ _ _ _ _ ROK _ _ _ _ _
(według stanu na pierwszy dzień miesiąca, którego dotyczy informacja)
1. Pełna nazwa i adres (zgodnie z wpisem do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez gminę Pawłowice) oraz numer RSPO niepublicznego przedszkola w tym
specjalnego, niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego.

2. Faktyczna liczba uczniów:
Faktyczna liczba uczniów (według stanu na pierwszy dzień miesiąca, którego dotyczy informacja)
Miesiąc i rok

Liczba uczniów
ogółem

Liczba uczniów objętych kształceniem specjalnym na podstawie orzeczenia o
potrzebie kształcenia specjalnego (ucznia należy przypisać tylko jeden raz)

Liczba uczniów uczestniczących
w zajęciach rewalidacyjnowychowawczych

Liczba uczniów objętych
wczesnym
wspomaganiem rozwoju
dziecka

uczniowie z autyzmem,
w tym z zespołem Aspergera
Uczniowie
z niepełnosprawnościami sprzężonymi
uczniowie
z inną niepełnosprawnością

3. Wykaz uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca, którego dotyczy informacja:
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Lp.

Uczeń
przedszkola/
/
niepublicznej
innej formy
TAK/NIE

Data
urodzenia
ucznia

Miejsce
zamieszkania
ucznia (kod
pocztowy,
nazwa
miejscowości)

Uczeń
posiadający
orzeczenie o
potrzebie
kształcenia
specjalnego

Numer
i data
orzeczenia

Kształcenie
specjalne
z uwagi
na (zgodnie
z treścią
orzeczenia):

Uczeń
z orzeczeniem
o potrzebie zajęć rewalidacyjnowychowawczych
TAK/NIE

Numer
i data orzeczenia

Uczeń objęty
wczesnym
wspomaganiem
rozwoju dziecka
TAK/NIE

Numer
i data
opinii

TAK/NIE
1.
2.
3.
4.
…

(podpis osoby upoważnionej)

Uwagi : Termin składania do dnia 5 każdego miesiąca.
* niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ....................
Rady Gminy Pawłowice
z dnia....................2018 r.
(miejscowość i data)
Wójt Gminy Pawłowice
ul. Zjednoczenia 60
43-250 Pawłowice

(dane organu prowadzącego w tym adres)

ROZLICZENIE KWARTALNE/KOREKTA ROZLICZENIA KWARTALNEGO*
OTRZYMANEJ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY PAWŁOWICE
W ROKU _ _ _ _ _ ZA KWARTAŁ: _ _ _ _ _
1. Pełna nazwa i adres (zgodnie z wpisem do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez gminę
Pawłowice) niepublicznego przedszkola w tym specjalnego, niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, oraz
numer RSPO niepublicznego przedszkola w tym specjalnego, niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego.
2. Wysokość przekazanej w roku _ _ _ _ _ dotacji: _ _ _ _ _ zł (ogółem).
3. Rozliczenie dotacji otrzymanej w roku _ _ _ _ _ za kwartał _ _ _ _ _ :

1.
2.

Wysokość otrzymanych transz dotacji, suma transz miesięcznych (zł)
w tym kształcenie specjalne na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (zł)
w tym zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze (zł)
w tym wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (zł)
Kwota niewykorzystanej dotacji z poprzednich transz bieżącego roku budżetowego (zł)
Rozliczenie otrzymanej dotacji (według rodzajów wydatków określonych w art. 35
ustawy):

3.

Kwota poniesionych
i udokumentowanych
wydatków (zł)

Wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wypłaconych wynagrodzeń
Wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej niepubliczne przedszkole w tym specjalne,
niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, jeżeli odpowiednio pełni funkcję
dyrektora niepublicznego przedszkola w tym specjalnego albo prowadzi zajęcia w innej
formie wychowania przedszkolnego
Wydatki eksploatacyjne
Wydatki na wynajem pomieszczeń
Wydatki związane z realizacją zadań organu prowadzącego z wyjątkiem wydatków na
inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i udziałów lub wniesienie wkładów do
spółek prawa handlowego
Książki i inne zbiory biblioteczne
Środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w
niepublicznych przedszkolach w tym specjalnych
Sprzęt sportowy i rekreacyjny
Meble
Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach
o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane
za koszt uzyskania przychodu w 100%
ich wartości, w momencie oddania do używania
Inne wydatki bieżące
Ogółem:

4.
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4. Informacja szczegółowa o wydatkach bieżących poniesionych z dotacji budżetu gminy Pawłowice w roku_ _ _ _ _,
ujętych chronologicznie w kwartale _ _ _ _ z podziałem na rodzaj wydatku:
1) Wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wypłaconych wynagrodzeń,
lp.

Nr dowodu
księgowego

Kontrahent

Pełna kwota wydatku

Data
wystawienia
dowodu
księgowego

Data
dokonanej
płatności

Wskazanie
kwoty płatności
angażującej
środki dotacji

1
2

...
Razem ze środków dotacji:

2) Wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej niepubliczne przedszkole w tym specjalne, niepubliczną inną formę
wychowania przedszkolnego, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora niepublicznego przedszkola
w tym specjalnego albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego
lp.

Nr dowodu
księgowego

Kontrahent

Pełna kwota wydatku

Data
wystawienia
dowodu
księgowego

Data
dokonanej
płatności

Wskazanie
kwoty płatności
angażującej
środki dotacji

Pełna kwota wydatku

Data
wystawienia
rachunku,
faktury lub
innego dowodu
księgowego

Data
dokonanej
płatności

Wskazanie
kwoty płatności
angażującej
środki dotacji

Pełna kwota wydatku

Data
wystawienia
rachunku,
faktury lub
innego dowodu
księgowego

Data
dokonanej
płatności

Wskazanie
kwoty płatności
angażującej
środki dotacji

1
2

...
Razem ze środków dotacji:

3) Wydatki eksploatacyjne,
lp.

Numer
rachunku,
faktury lub
innego dowodu
księgowego

Kontrahent

1
2
...
Razem ze środków dotacji:

4) Wydatki na wynajem pomieszczeń,
lp.

Numer
rachunku,
faktury lub
innego dowodu
księgowego

Kontrahent

1
2
...
Razem ze środków dotacji:

5) Wydatki związane z realizacją zadań organu prowadzącego z wyjątkiem wydatków na inwestycje i zakupy
inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i udziałów lub wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,
lp.

Numer
rachunku,
faktury lub
innego dowodu
księgowego

Kontrahent

Pełna kwota wydatku

Data
wystawienia
rachunku,
faktury lub
innego dowodu
księgowego

Data
dokonanej
płatności

Wskazanie
kwoty płatności
angażującej
środki dotacji

1
2
...
Razem ze środków dotacji:

6) Książki i inne zbiory biblioteczne,
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lp.

Numer
rachunku,
faktury lub
innego dowodu
księgowego

Kontrahent

Pełna kwota wydatku

Data
wystawienia
rachunku,
faktury lub
innego dowodu
księgowego

Data
dokonanej
płatności

Wskazanie
kwoty płatności
angażującej
środki dotacji

1
2
...
Razem ze środków dotacji:

7) Środki dydaktyczne służące procesowi
przedszkolach w tym specjalnych,
lp.

Numer
rachunku,
faktury lub
innego dowodu
księgowego

Kontrahent

dydaktyczno-wychowawczemu

realizowanemu

w

niepublicznych

Pełna kwota wydatku

Data
wystawienia
rachunku,
faktury lub
innego dowodu
księgowego

Data
dokonanej
płatności

Wskazanie
kwoty płatności
angażującej
środki dotacji

Kontrahent

Pełna kwota wydatku

Data
wystawienia
rachunku,
faktury lub
innego dowodu
księgowego

Data
dokonanej
płatności

Wskazanie
kwoty płatności
angażującej
środki dotacji

Kontrahent

Pełna kwota wydatku

Data
wystawienia
rachunku,
faktury lub
innego dowodu
księgowego

Data
dokonanej
płatności

Wskazanie
kwoty płatności
angażującej
środki dotacji

1
2
...
Razem ze środków dotacji:

8) Sprzęt sportowy i rekreacyjny,
lp.

Numer
rachunku,
faktury lub
innego dowodu
księgowego

1
2
...
Razem ze środków dotacji:

9) Meble,
lp.

Numer
rachunku,
faktury lub
innego dowodu
księgowego

1
2
...
Razem ze środków dotacji:

10) Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej
w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt
uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania,
lp.

Numer
rachunku,
faktury lub
innego dowodu
księgowego

Kontrahent

Pełna kwota wydatku

Data
wystawienia
rachunku,
faktury lub
innego dowodu
księgowego

Data
dokonanej
płatności

Wskazanie
kwoty płatności
angażującej
środki dotacji

Kontrahent

Pełna kwota wydatku

Data
wystawienia

Data
dokonanej

Wskazanie
kwoty płatności

1
2
...
Razem ze środków dotacji:

11) Inne wydatki bieżące
lp.

Numer
rachunku,
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faktury lub
innego dowodu
księgowego

rachunku,
faktury lub
innego dowodu
księgowego

płatności

angażującej
środki dotacji

1
2
...
Razem ze środków dotacji:

Razem ze środków dotacji pozycja od 1-11 ………………………………………………….
……………………………………..
Podpis osoby upoważnionej
Uwagi : Terminy składania rozliczeń:
- za kwartał I do 10 kwietnia roku, którego dotyczy rozliczenie;
- za kwartał II do 10 lipca roku, którego dotyczy rozliczenie;
- za kwartał III do 10 października roku, którego dotyczy rozliczenie;
- za kwartał IV do 10 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy rozliczenie.
* niepotrzebne skreślić;
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ....................
Rady Gminy Pawłowice
z dnia....................2018 r.
(miejscowość i data)
Wójt gminy Pawłowice
ul. Zjednoczenia 60
43-250 Pawłowice

(dane organu prowadzącego w tym adres)

ROZLICZENIE ROCZNE/KOREKTA ROZLICZENIA ROCZNEGO*
WYKORZYSTANIA DOTACJI UDZIELONEJ PRZEZ GMINĘ PAWŁOWICE W ROKU _ _ _ _ _
1. Pełna nazwa i adres (zgodnie z wpisem do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez gminę
Pawłowice) oraz numer RSPO niepublicznego przedszkola w tym specjalnego, niepublicznej innej formy wychowania
przedszkolnego.

2. Rozliczenie dotacji udzielonej w _ _ _ _ _ roku.

1.

Wysokość otrzymanych transz dotacji, suma transz miesięcznych (zł)
w tym kształcenie specjalne na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (zł)
w tym zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze (zł)
w tym wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (zł)
Rozliczenie otrzymanej dotacji (według rodzajów wydatków określonych w art. 35
ustawy):

Kwota poniesionych
i udokumentowanych
wydatków (zł)

Wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wypłaconych wynagrodzeń
Wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej niepubliczne przedszkole w tym specjalne,
niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, jeżeli odpowiednio pełni funkcję
dyrektora niepublicznego przedszkola w tym specjalnego albo prowadzi zajęcia w innej
formie wychowania przedszkolnego
Wydatki eksploatacyjne
Wydatki na wynajem pomieszczeń

2.

3.

Wydatki związane z realizacją zadań organu prowadzącego, z wyjątkiem wydatków na
inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup
i objęcie akcji i udziałów lub wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Książki i inne zbiory biblioteczne
Środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu
w niepublicznych przedszkolach w tym specjalnych
Sprzęt sportowy i rekreacyjny
Meble
Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach
o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane
za koszt uzyskania przychodu w 100%
ich wartości, w momencie oddania do używania
Inne wydatki bieżące
Ogółem:
Kwota niewykorzystanej dotacji:

3. Informacja szczegółowa o wydatkach bieżących poniesionych z dotacji budżetu gminy Pawłowice w roku_ _ _ _ _,
ujętych chronologicznie w roku _ _ _ _ z podziałem na rodzaj wydatku:
1) Wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wypłaconych wynagrodzeń,
lp.

Nr dowodu
księgowego

Kontrahent
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Pełna kwota wydatku

Data
wystawienia
dowodu
księgowego

Data
dokonanej
płatności

Wskazanie
kwoty płatności
angażującej
środki dotacji

Strona 1

1
2

...
Razem ze środków dotacji:

2) Wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej niepubliczne przedszkole w tym specjalne, niepubliczną inną formę
wychowania przedszkolnego, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora niepublicznego przedszkola w tym
specjalnego albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego
lp.

Nr dowodu
księgowego

Kontrahent

Pełna kwota wydatku

Data
wystawienia
dowodu
księgowego

Data
dokonanej
płatności

Wskazanie
kwoty płatności
angażującej
środki dotacji

Pełna kwota wydatku

Data
wystawienia
rachunku,
faktury lub
innego dowodu
księgowego

Data
dokonanej
płatności

Wskazanie
kwoty płatności
angażującej
środki dotacji

Pełna kwota wydatku

Data
wystawienia
rachunku,
faktury lub
innego dowodu
księgowego

Data
dokonanej
płatności

Wskazanie
kwoty płatności
angażującej
środki dotacji

1
2

...
Razem ze środków dotacji:

3) Wydatki eksploatacyjne,
lp.

Numer
rachunku,
faktury lub
innego dowodu
księgowego

Kontrahent

1
2
...
Razem ze środków dotacji:

4) Wydatki na wynajem pomieszczeń,
lp.

Numer
rachunku,
faktury lub
innego dowodu
księgowego

Kontrahent

1
2
...
Razem ze środków dotacji:

5) Wydatki związane z realizacją zadań organu prowadzącego z wyjątkiem wydatków na inwestycje i zakupy
inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i udziałów lub wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,
lp.

Numer
rachunku,
faktury lub
innego dowodu
księgowego

Kontrahent

Pełna kwota wydatku

Data
wystawienia
rachunku,
faktury lub
innego dowodu
księgowego

Data
dokonanej
płatności

Wskazanie
kwoty płatności
angażującej
środki dotacji

Pełna kwota wydatku

Data
wystawienia
rachunku,
faktury lub
innego dowodu
księgowego

Data
dokonanej
płatności

Wskazanie
kwoty płatności
angażującej
środki dotacji

1
2
...
Razem ze środków dotacji:

6) Książki i inne zbiory biblioteczne,
lp.

Numer
rachunku,
faktury lub
innego dowodu
księgowego

Kontrahent

1
2
...
Razem ze środków dotacji:
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7) Środki dydaktyczne służące procesowi
przedszkolach w tym specjalnych,
lp.

Numer
rachunku,
faktury lub
innego dowodu
księgowego

Kontrahent

dydaktyczno-wychowawczemu

realizowanemu

w

niepublicznych

Pełna kwota wydatku

Data
wystawienia
rachunku,
faktury lub
innego dowodu
księgowego

Data
dokonanej
płatności

Wskazanie
kwoty płatności
angażującej
środki dotacji

Kontrahent

Pełna kwota wydatku

Data
wystawienia
rachunku,
faktury lub
innego dowodu
księgowego

Data
dokonanej
płatności

Wskazanie
kwoty płatności
angażującej
środki dotacji

Kontrahent

Pełna kwota wydatku

Data
wystawienia
rachunku,
faktury lub
innego dowodu
księgowego

Data
dokonanej
płatności

Wskazanie
kwoty płatności
angażującej
środki dotacji

1
2
...
Razem ze środków dotacji:

8) Sprzęt sportowy i rekreacyjny,
lp.

Numer
rachunku,
faktury lub
innego dowodu
księgowego

1
2
...
Razem ze środków dotacji:

9) Meble,
lp.

Numer
rachunku,
faktury lub
innego dowodu
księgowego

1
2
...
Razem ze środków dotacji:

10) Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej
w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt
uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania,
lp.

Numer
rachunku,
faktury lub
innego dowodu
księgowego

Kontrahent

Pełna kwota wydatku

Data
wystawienia
rachunku,
faktury lub
innego dowodu
księgowego

Data
dokonanej
płatności

Wskazanie
kwoty płatności
angażującej
środki dotacji

Kontrahent

Pełna kwota wydatku

Data
wystawienia
rachunku,
faktury lub
innego dowodu
księgowego

Data
dokonanej
płatności

Wskazanie
kwoty płatności
angażującej
środki dotacji

1
2
...
Razem ze środków dotacji:

11) Inne wydatki bieżące
lp.

Numer
rachunku,
faktury lub
innego dowodu
księgowego

1
2
...
Razem ze środków dotacji:

Razem ze środków dotacji pozycja od 1-11 ………………………………………………….
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4. Faktyczna liczba uczniów w _ _ _ _ _ roku:

Liczba
uczniów
ogółem

Faktyczna liczba uczniów
(suma poszczególnych miesięcy, według stanu na pierwszy dzień każdego miesiąca)
Liczba uczniów objętych kształceniem specjalnym na podstawie
Liczba uczniów
Liczba uczniów objętych
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (ucznia należy
uczestniczących
wczesnym
przypisać tylko jeden raz)
w zajęciach
wspomaganiem rozwoju
rewalidacyjnodziecka
wychowawczych
uczniowie z autyzmem,
w tym z zespołem Aspergera
uczniowie
z niepełnosprawnościami sprzężonymi
uczniowie
z inną niepełnosprawnością

…………………………………………………….
(podpis osoby upoważnionej)
Uwagi : Termin składania do dnia 10 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji.
* niepotrzebne skreślić;
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ....................
Rady Gminy Pawłowice
z dnia....................2018 r.
OPIS DOKUMENTÓW FINANSOWYCH POTWIERDZAJĄCYCH WYDATKI, KTÓRE ZOSTAŁY SFINANSOWANE ZE
ŚRODKÓW DOTACJI OTRZYMANEJ Z BUDŻETU GMINY PAWŁOWICE
Wydatek sfinansowany z dotacji otrzymanej z budżetu gminy Pawłowice.
Wydatek w kwocie ………………………………………… (zł) jest zgodny z art. 35 ustawy o finansowaniu zadań
oświatowych dotyczy....………………………………………………………………………………………......................
…………………………………………………………………………………………………………..………………………

(data i podpis osoby upoważnionej)

______________________________________________________________________________
wskazać rodzaj wydatków:
- Wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wypłaconych wynagrodzeń,
- Wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej niepubliczne przedszkole w tym specjalne, niepubliczną inną formę
wychowania przedszkolnego, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora niepublicznego przedszkola
w tym specjalnego albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego
- Wydatki eksploatacyjne,
- Wydatki na wynajem pomieszczeń,
- Wydatki związane z realizacją zadań organu prowadzącego, z wyjątkiem wydatków na inwestycje i zakupy
inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i udziałów lub wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,
- Książki i inne zbiory biblioteczne,
- Środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w niepublicznych przedszkolach
w tym specjalnych,
- Sprzęt sportowy i rekreacyjny,
- Meble,
- Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej
w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt
uzyskania przychodu w 100%ich wartości, w momencie oddania do używania,
- Inne wydatki bieżące
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Uzasadnienie
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, utracił
moc art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie którego Rada Gminy Pawłowice
podjęła w dniu 22 listopada 2016 r. uchwałę Nr XXII/214/2016 trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy
dla niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie
gminy Pawłowice, nie będących jednostkami budżetowymi oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i
wykorzystania.
W związku z powyższym zachodzi konieczność, aby organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych podjął nową
uchwałę regulującą trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli oraz innych
niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Pawłowice oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
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