Zawiadomienie
Zawiadamia się mieszkańców, że XXXVIII sesja Rady Gminy Pawłowice
odbędzie się 29 maja 2018 r. o godz. 15 00 w Urzędzie Gminy Pawłowice – sala
narad 2.2.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności;
Przedstawienie porządku obrad;
Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy Pawłowice z dnia 24.04.2018 r.;
Przedstawienie wykazu pism skierowanych do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym;
Informacja o działalności Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych w okresie
międzysesyjnym;
Informacja o pracach komisji stałych Rady Gminy w okresie międzysesyjnym;
Interpelacje radnych;
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok;
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 –
2023;
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu
na realizację zadania remontowego drogi;
Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków za pomocą innego
instrumentu płatniczego;
Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu
Gminy Pawłowice oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej
rozliczania;
Podjecie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych;
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Pawłowice;
Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Pawłowice
Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców
zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę
Pawłowice;
Podjecie uchwały w sprawie Programu pomocy stypendialnej dla uczniów "Motywacja";
Podjęcie uchwały w sprawie statutu Gminnego Zespołu Oświaty w Pawłowicach;
Podjecie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Gminny Zespół Oświaty
w Pawłowicach;
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku
dla osób bezdomnych;
Podjęcie
uchwały
w
sprawie
zmiany
statutu
Ośrodka
Pomocy
Społecznej
w Pawłowicach;
Wolne głosy i wnioski;
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. Zwiększyć planowane dochody budżetu Gminy o kwotę 30.060,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące o kwotę 30.060,00 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 90.088.991,42 zł.
§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę 800.060,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące o kwotę 800.060,00 zł.
2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę 130.000,00 zł, w tym:
1) wydatki majątkowe o kwotę 130.000,00 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 98.516.391,42 zł.
§ 3. Zmienia się zapis § 3 uchwały, który otrzymuje nowe brzmienie:
„1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy w kwocie 8.427.400,00 zł.,
który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie
7.279.400,00 zł
b) z zaciągniętej pożyczki w kwocie 1.148.000,00 zł.
2. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 19.427.400,00 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
c) § 952 przychody
1.148.000,00 zł

z zaciągniętych

pożyczek

i kredytów

na

rynku

krajowym

w kwocie

-

d) § 957 nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie – 8.765.900,00 zł.
3. Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości 11.000.000,00 zł
a) § 992 spłata pożyczki w kwocie 1.000.000,00 zł
b) § 982 z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 10.000.000,00 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
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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.
3. Zmienia się załącznik nr 6 „Plan finansowy zakładu budżetowego Gminny Ośrodek Sportu” w roku 2018”,
który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5. W uchwale Rady Gminy Pawłowice Nr OI XXXVII/356/2018 z dnia 24.04.2018 r. prostuje się treść § 4,
w którym po słowach „ Zmienia się zapis” § 9 zastępuje się § 10.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.
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Załącznik Nr 1 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
801

Oświata i wychowanie

1 772 320,64

środki otrzymane od pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych na
realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych
921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

10 000,00

wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn
w postaci pieniężnej

Ogółem:
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0,00

28 060,00

0,00

28 060,00

0,00

2 000,00

0,00

2 000,00

1 800 380,64

12 000,00

bieżące

razem:

89 083 692,52

0,00

30 060,00

89 113 752,52

majątkowe

razem:

975 238,90

0,00

0,00

975 238,90

90 058 931,42

0,00

30 060,00

90 088 991,42
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Pawłowice
z dnia....................2018 r.
Z tego
z tego:

z tego:
w tym:

z tego:
Dział

1

Rozdział

2

3

Transport
i łączność

600

60014

Drogi
publiczne
powiatowe

Oświata
i wychowanie

801

80104

80195

921

Nazwa

Plan

Wydatki
bieżące

4

wydatki
jednostek
budżetowych,

5

6

wynagrodzenia
i składki od
nich naliczane

7

wydatki
związane
z realizacją ich
statutowych
zadań;
8

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 2 i 3

9

10

11

wypłaty
z tytułu
poręczeń
i gwarancji

obsługa
długu

12

13

Wydatki
majątkowe

14

inwestycje
i zakupy
inwestycyjne

15

na programy
finansowane
z udziałem
środków,
o których
mowa
w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3,
16

Zakup
i objęcie
akcji
i udziałów

Wniesienie
wkładów do
spółek sprawa
handlowego

17

18

przed zmianą

11 206 800,00

4 541 800,00

2 416 800,00

0,00

2 416 800,00

2 125 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 665 000,00

6 665 000,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

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

zwiększenie

640 000,00

640 000,00

0,00

0,00

0,00

640 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

11 846 800,00

5 181 800,00

2 416 800,00

0,00

2 416 800,00

2 765 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 665 000,00

6 665 000,00

0,00

0,00

0,00

przed zmianą

1 289 800,00

289 800,00

239 800,00

0,00

239 800,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

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

zwiększenie

640 000,00

640 000,00

0,00

0,00

0,00

640 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

1 929 800,00

929 800,00

239 800,00

0,00

239 800,00

690 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

przed zmianą

33 044 982,67

28 405 412,67

25 048 617,40

20 183 725,00

4 864 892,40

1 544 740,00

1 113 300,00

698 755,27

0,00

0,00

4 639 570,00

4 639 570,00

531 678,38

0,00

0,00

zmniejszenie

-130 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-130 000,00

-130 000,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

28 060,00

28 060,00

28 060,00

0,00

28 060,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

32 943 042,67

28 433 472,67

25 076 677,40

20 183 725,00

4 892 952,40

1 544 740,00

1 113 300,00

698 755,27

0,00

0,00

4 509 570,00

4 509 570,00

531 678,38

0,00

0,00

przed zmianą

6 107 230,00

5 726 230,00

4 364 670,00

3 441 970,00

922 700,00

1 186 560,00

175 000,00

0,00

0,00

0,00

381 000,00

381 000,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

-130 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-130 000,00

-130 000,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

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

po zmianach

5 977 230,00

5 726 230,00

4 364 670,00

3 441 970,00

922 700,00

1 186 560,00

175 000,00

0,00

0,00

0,00

251 000,00

251 000,00

0,00

0,00

0,00

przed zmianą

750 755,27

750 755,27

52 000,00

0,00

52 000,00

0,00

0,00

698 755,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

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

zwiększenie

28 060,00

28 060,00

28 060,00

0,00

28 060,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

778 815,27

778 815,27

80 060,00

0,00

80 060,00

0,00

0,00

698 755,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmianą

2 831 220,00

2 741 220,00

103 180,00

50 000,00

53 180,00

2 615 000,00

0,00

23 040,00

0,00

0,00

90 000,00

90 000,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

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

zwiększenie

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

2 833 220,00

2 743 220,00

105 180,00

50 000,00

55 180,00

2 615 000,00

0,00

23 040,00

0,00

0,00

90 000,00

90 000,00

0,00

0,00

0,00

Przedszkola

Pozostała
działalność

Kultura
i ochrona
dziedzictwa
narodowego
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Z tego
z tego:

z tego:
w tym:

z tego:
Dział

1

Rozdział

Nazwa

2

92195

3

Pozostała
działalność

Kultura
fizyczna

926

92695

Pozostała
działalność

Plan

Wydatki
bieżące

4

wydatki
jednostek
budżetowych,

5

6

wynagrodzenia
i składki od
nich naliczane

wydatki
związane
z realizacją ich
statutowych
zadań;

dotacje na
zadania bieżące

świadczenia na
rzecz osób
fizycznych;

9

10

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

wypłaty
z tytułu
poręczeń
i gwarancji

obsługa
długu

11

12

13

Wydatki
majątkowe

14

inwestycje
i zakupy
inwestycyjne

15

na programy
finansowane
z udziałem
środków,
o których
mowa
w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3,
16

Zakup
i objęcie
akcji
i udziałów

Wniesienie
wkładów do
spółek sprawa
handlowego

17

18

7

8

przed zmianą

151 220,00

151 220,00

103 180,00

50 000,00

53 180,00

25 000,00

0,00

23 040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

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

zwiększenie

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

153 220,00

153 220,00

105 180,00

50 000,00

55 180,00

25 000,00

0,00

23 040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmianą

2 488 000,00

1 953 000,00

13 000,00

0,00

13 000,00

1 880 000,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

535 000,00

535 000,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

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

zwiększenie

130 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130 000,00

130 000,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

2 618 000,00

1 953 000,00

13 000,00

0,00

13 000,00

1 880 000,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

665 000,00

665 000,00

0,00

0,00

0,00

przed zmianą

1 828 000,00

1 293 000,00

13 000,00

0,00

13 000,00

1 280 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

535 000,00

535 000,00

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie

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

zwiększenie

130 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130 000,00

130 000,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

1 958 000,00

1 293 000,00

13 000,00

0,00

13 000,00

1 280 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

665 000,00

665 000,00

0,00

0,00

0,00

przed zmianą

97 846 331,42

75 338 104,27

48 780 740,00

31 566 601,00

17 214 139,00

8 762 740,00

16 592 829,00

721 795,27

0,00

480 000,00

22 508 227,15

22 508 227,15

1 281 441,97

0,00

0,00

zmniejszenie

-130 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-130 000,00

-130 000,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

800 060,00

670 060,00

30 060,00

0,00

30 060,00

640 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130 000,00

130 000,00

0,00

0,00

0,00

po zmianach

98 516 391,42

76 008 164,27

48 810 800,00

31 566 601,00

17 244 199,00

9 402 740,00

16 592 829,00

721 795,27

0,00

480 000,00

22 508 227,15

22 508 227,15

1 281 441,97

0,00

0,00

Wydatki razem:
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Pawłowice
z dnia....................2018 r.
PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2018
Dział

Rozdział

010
01010
600

Treść
Rolnictwo i łowiectwo

239 988,00

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

239 988,00

renowacja kanalizacji sanitarnej Osiedle Pawłowice

239 988,00

Transport i łączność
60011

1 395 000,00

60014

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

100 000,00

60016

budowa chodnika przy ul. Śląskiej w Krzyżowicach
budowa scieżki pieszo-rowerowej przy ul. Wodzisławskiej
w Pawłowicach
Drogi publiczne gminne
przebudowa drogi do pól ul. Granica w Pawłowicach i Warszowicach

265 000,00

zakupy inwestycyjne
700

Gospodarka mieszkaniowa
70005
70095

75412
801
80101

80104

100 000,00
1 000 000,00
900 000,00
295 000,00
30 000,00
394 677,80
95 000,00

zakupy inwestycyjne

95 000,00

Pozostała działalność

299 677,80

modernizacja placu zabaw w parku przy ul. Zjednoczenia Pawłowice

754

100 000,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

budowa altany Golasowice

851

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
zakupy urządzeń wraz z utwardzeniem terenu w ramach funduszu
sołeckiego
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

40 000,00

Ochotnicze straże pożarne

38 769,85

zakupy inwestycyjne

38 769,85

Oświata i wychowanie

59 570,00

Szkoły podstawowe

48 570,00

budowa siłowni zewnętrznej przy ZSP Golasowice

14 670,00

zakup urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z utwardzeniem terenu

19 000,00

zakupy inwestycyjne

14 900,00

Przedszkola

11 000,00

zakupy inwestycyjne

11 000,00

Ochrona zdrowia
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51 493,40
38 769,85

152 100,00
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85154
900
90015

90019
921
92109

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

152 100,00

zakupy inwestycyjne

152 100,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

570 000,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg
wykonanie projektu i montaż instalacji z oprawami LED ul.
Kanarkowa Pniówek
zakupy inwestycyjne
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
zakupy inwestycyjne

320 000,00
20 000,00
300 000,00
250 000,00
250 000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

90 000,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

90 000,00

zakup ekranu kinowego

90 000,00
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

010

01010

Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno –
ściekowej i wodociągowej – realizuje zakład budżetowy

4.219.988,00

4.219.988,00

600

60004

Komunikacja zbiorowa na terenie gminy realizuje MZK Jastrzębie

2.075.000,00

2.075.000,00

100.000,00

100.000,00

690.000,00

690.000,00

500.000,00

500.000,00

33.000,00

33.000,00

30.000,00

30.000,00

10.340,00

10.340,00

1.960,00

1.960,00

3.840,00

3.840,00

19.000,00

19.000,00

60014

750

75023

754

75405

801

80101
80104
80120
80130

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 gminą
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowanie na
podstawie porozumień – porozumienie z gminą
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowanie na
podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Rybnik
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Dotacja
podmiotowa

Rozdział

60011

Nazwa zadania

Dotacja
przedmiotowa

Dz.

Dotacja celowa
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851

85158

Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowanie na
podstawie porozumień – porozumienie z Miastem Bielsko-Biała

15.000,00

921

92109

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury

1.840.000,00

926

Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne

90.000,00

92116

Prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną

750.000,00

92695

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – zadanie
realizuje zakład budżetowy GOS

1.280.000,00

Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne – zakupy inwestycyjne

665.000,00

15.000,00
1.840.000,00
90.000,00
750.000,00
1.280.000,00
665.000,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

010

01008

Realizacja zadań w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych
na terenie gminy Pawłowice

150.000,00

150.000,00

754

75412

Realizacja zadań bieżących w zakresie ochrony przeciwpożarowej
dotacja dla jednostek OSP

15.000,00

15.000,00

801

80104

Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli

1.184.600,00

1.184.600,00

80149

Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli

325.000,00

325.000,00

85121

Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia

5.000,00

5.000,00

85154

Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – dotacja
dla stowarzyszeń

5.000,00

5.000,00

854

85404

Realizacja zadań z oświaty – dotacja dla niepublicznych przedszkoli

130.000,00

855

85505

Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – niepubliczny żłobek

200.000,00

200.000,00

900

90005

Realizacja zadań w zakresie ochrony powietrza – dotacja na wydatki
inwestycyjne dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice

1.435.000,00

1.435.000,00
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Kwota

Dotacja
podmiotowa

Rozdział

851

Nazwa zadania

Dotacja
przedmiotowa

Dz.

Dotacja celowa

130.000,00
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90019

Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska – dotacja na wydatki
bieżące dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice
w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Pawłowice

15.000,00

15.000,00

90019

Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska – dotacja na wydatki
inwestycyjne dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu
o Uchwałę Rady Gminy Pawłowice

250.000,00

250.000,00

921

92195

Realizacja zadań własnych w zakresie kultury przez stowarzyszenia

25.000,00

25.000,00

926

92605

Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci
i młodzieży na terenie gminy Pawłowice w oparciu o Uchwały Rady
Gminy Pawłowice.

600.000,00

600.000,00

DOTACJE RAZEM /1+2/ z tego:
- zadania bieżące
- zadania majątkowe
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9.402.740,00
7.259.988,00

1.280.000,00
1.280.000,00
-
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Pawłowice
z dnia....................2018 r.
PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO „GMINNY OŚRODEK SPORTU” NA ROK 2018
Dz. 926 - Kultura fizyczna
rozdz. 92695 -

Pozostała działalność

I Stan środków na początek roku

50.000,00

II Przychody ogółem

3.536.500,00

w tym:
- przychody własne

1.591.500,00

- dotacja przedmiotowa z budżetu

1.280.000,00

- dotacja celowa na zadania inwestycyjne

665.000,00

Suma bilansowa ( I + II )

3.586.500,00

III Koszty ogółem

3.536.500,00

w tym:
- wydatki bieżące

2.871.500,00

- wydatki inwestycyjne

665.000,00

IV Stan środków na koniec roku

50.000,00

Suma bilansowa ( III + IV )

3.586.500,00
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Uzasadnienie
Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
i Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2023
(sesja maj 2018 r.)
I. Zwiększenie wydatków i przychodów:
- remont ul. Wodzisławskiej na odcinku od ronda przy ul. Zjednoczenia do ul. Poprzecznej
kwota 640.000,00 zł /Dz. 600-60014-2710/ przychody § 957 nadwyżki z lat
ubiegłych w kwocie – 640.000,00 zł.
II. Zwiększenie dochodów i wydatków:
- środki z WFOŚr.iGW na wyjazd dzieci na zieloną szkołę kwota 28.060,00 zł
/dochody 801-80195-2460, wydatki 801-80195-4300/
- darowizna KWK „Pniówek” na organizację Dnia Dziecka na Pniówku kwota 2.000,00 zł
/dochody 921-92195-0960, wydatki 921-92195-4300/
III. Przeniesienie środków między zadaniami inwestycyjnymi w WPF
Po otwarciu ofert przetargowych na zadania:
- zwiększenie „Budowa ul. 3 Maja w Pawłowicach”
- zmniejszenie „Przebudowa ul. Dąbkowej w P Pniówku”

kwota - 130.000,00
kwota - 130.000,00

- zwiększenie „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. kasztanowej
w Jarząbkowicach” kwota – 130.000,00
- zmniejszenie „Rozbudowa przedszkola publicznego w Warszowicach i przebudowa
przedszkola publicznego nr 1 w Pawłowicach” kwota – 130.000,00,
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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 2018-2023

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 2018-2023 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 29.05.2018 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

90 088 991,42

89 113 752,52

17 903 444,00

2 000 000,00

29 382 500,00

21 200 000,00

21 006 577,00

17 679 716,52

975 238,90

110 000,00

865 238,90

2019

81 200 000,00

81 000 000,00

18 000 000,00

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

79 366 400,00

79 166 400,00

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

2023

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

98 516 391,42

76 008 164,27

0,00

0,00

0,00

480 000,00

480 000,00

0,00

0,00

22 508 227,15

2019

82 717 600,00

64 000 000,00

0,00

0,00

x

245 000,00

245 000,00

0,00

0,00

18 717 600,00

2020

77 700 000,00

64 000 000,00

0,00

0,00

x

265 000,00

265 000,00

0,00

0,00

13 700 000,00

2021

77 126 070,08

64 000 000,00

0,00

0,00

x

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

13 126 070,08

2022

76 033 600,00

64 000 000,00

0,00

0,00

x

140 000,00

140 000,00

0,00

0,00

12 033 600,00

2023

78 033 600,00

64 000 000,00

0,00

0,00

x

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

14 033 600,00
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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

-8 427 400,00

19 427 400,00

8 765 900,00

0,00

9 440 000,00

7 279 400,00

1 148 000,00

1 148 000,00

73 500,00

0,00

2019

-1 517 600,00

2 517 600,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

1 517 600,00

1 517 600,00

0,00

0,00

2020

1 666 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

1 573 929,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

2 666 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2023

666 400,00

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

11 000 000,00

11 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 055 529,92

0,00

13 105 588,25

31 311 488,25

2019

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 573 129,92

0,00

17 000 000,00

18 000 000,00

2020

1 666 400,00

1 666 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 906 729,92

0,00

15 166 400,00

15 166 400,00

2021

1 573 929,92

1 573 929,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 332 800,00

0,00

14 500 000,00

14 500 000,00

2022

2 666 400,00

2 666 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

666 400,00

0,00

14 500 000,00

14 500 000,00

2023

666 400,00

666 400,00

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

12,74%

12,74%

0,00

12,74%

14,67%

15,49%

18,96%

TAK

TAK

2019

1,53%

1,53%

0,00

1,53%

21,18%

21,24%

24,72%

TAK

TAK

2020

2,43%

2,43%

0,00

2,43%

19,36%

18,25%

21,72%

TAK

TAK

2021

2,25%

2,25%

0,00

2,25%

18,68%

18,40%

18,40%

TAK

TAK

2022

3,57%

3,57%

0,00

3,57%

18,68%

19,74%

19,74%

TAK

TAK

2023

0,88%

0,88%

0,00

0,88%

18,68%

18,91%

18,91%

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

31 566 601,00

6 884 935,32

22 994 166,77

3 426 045,27

19 568 121,50

17 160 121,50

5 348 105,65

7 269 988,00

2019

0,00

0,00

30 000 000,00

6 700 000,00

18 465 115,49

2 993 115,49

15 472 000,00

11 375 000,00

7 342 600,00

2 230 000,00

2020

1 666 400,00

1 666 400,00

30 000 000,00

6 700 000,00

13 270 000,00

2 900 000,00

10 370 000,00

9 170 000,00

4 530 000,00

3 047 000,00

2021

1 573 929,92

1 573 929,92

30 000 000,00

6 700 000,00

5 450 000,00

2 920 000,00

2 530 000,00

2 530 000,00

10 596 070,08

1 500 000,00

2022

2 666 400,00

2 666 400,00

30 000 000,00

6 700 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 033 600,00

0,00

2023

666 400,00

666 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 033 600,00

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

721 795,27

657 584,11

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

2023

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

1 281 441,97

831 041,48

150 121,50

514 611,65

89 081,75

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

3 200 000,00

2 595 122,00

0,00

611 811,20

6 993,20

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

2 100 000,00

1 613 415,00

0,00

486 585,00

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

2023

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

2023

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

11 000 000,00

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

907 529,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

2 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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załącznik nr 2 do uchwały Nr............ Rady Gminy Pawłowice z dnia 29.05.2018 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)

72 840 576,26

22 994 166,77

18 465 115,49

13 270 000,00

5 450 000,00

60 179 282,26

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

55 561 864,96

19 568 121,50

15 472 000,00

10 370 000,00

2 530 000,00

47 940 121,50

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:

7 880 456,77

2 003 237,24

3 313 115,49

2 100 000,00

0,00

7 416 352,73

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

6 883 345,47

1 281 441,97

3 200 000,00

2 100 000,00

0,00

6 581 441,97

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

1.1.2.5

Budowa instalacji fotowoltaicznych w indywidualnych gospodarstwach
domowych na terenie Gminy Pawłowice - budowa odnawialnych źródeł
energii

Urząd Gminy Pawłowice

2018

2020

2 410 000,00

10 000,00

1 500 000,00

900 000,00

0,00

2 410 000,00

1.1.2.6

Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego na
terenie gminy Pawłowice - obniżenie kosztów energii

Urząd Gminy Pawłowice

2018

2020

3 000 000,00

100 000,00

1 700 000,00

1 200 000,00

0,00

3 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

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

0,00

1.2.1

1.2

- wydatki bieżące

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

64 960 119,49

20 990 929,53

15 152 000,00

11 170 000,00

5 450 000,00

52 762 929,53

- 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
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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

1.3.1.3

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

48 678 519,49

18 286 679,53

12 272 000,00

8 270 000,00

2 530 000,00

41 358 679,53

1.3.2

- wydatki majątkowe

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

7 720 723,76

2 900 000,00

600 000,00

1 000 000,00

1 500 000,00

6 000 000,00

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

750 000,00

730 000,00

0,00

0,00

0,00

730 000,00

1.3.2.15

Przebudowa ul.Dąbkowej w Pniówku - poprawa układu
komunikacyjnego

Urząd Gminy Pawłowice

2017

2019

1 041 820,00

300 000,00

700 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00

1.3.2.16

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

GMINNY ZESPÓŁ
KOMUNALNY

2017

2018

585 000,00

570 000,00

0,00

0,00

0,00

570 000,00

1.3.2.17

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

Gminny Ośrodek Sportu

2017

2018

655 000,00

640 000,00

0,00

0,00

0,00

640 000,00

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
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Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca

Okres realizacji
Łączne nakłady
finansowe
Od

Do

Limit 2018

Limit 2019

Limit 2020

Limit 2021

Limit
zobowiązań

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

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

264 145,00

250 000,00

0,00

0,00

0,00

250 000,00

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

570 000,00

520 000,00

0,00

0,00

0,00

520 000,00

1.3.2.33

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

Urząd Gminy Pawłowice

2017

2018

178 000,00

170 000,00

0,00

0,00

0,00

170 000,00

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

1 550 000,00

50 000,00

500 000,00

1 000 000,00

0,00

1 550 000,00

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

314 704,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

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

1 230 000,00

230 000,00

1 000 000,00

0,00

0,00

1 230 000,00

1.3.2.41

Przebudowa ul.Górka w Pawłowicach - poprawa układu
komunikacyjnego

Urząd Gminy Pawłowice

2018

2019

530 000,00

30 000,00

500 000,00

0,00

0,00

530 000,00
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1.3.2.42

Nazwa i cel

Program ograniczenia Niskiej Emisji na lata 2018-2019 finansowane
dla osób fizycznych wymiany kotłów w ramach pożyczki z WFOŚr i GW
- poprawa niskiej emisji w gminie

Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca

Urząd Gminy Pawłowice

Okres realizacji
Łączne nakłady
finansowe
Od

Do

2018

2019

3 332 000,00

Limit 2018

1 435 000,00

Limit 2019

1 897 000,00

Limit 2020

0,00

Limit 2021

0,00

Limit
zobowiązań

3 332 000,00
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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 2018-2023
W załączniku nr 1 „ Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Pawłowice na lata 2018-2023 wraz
z prognozą długu” :
·wprowadza
się
wartości
liczbowe
wynikające
z projektu
uchwały
Rady
Gminy
w sprawie zmian w budżecie przygotowanej na sesję majową oraz wprowadzonych zarządzeń Wójta Gminy
Pawłowice.
·Wprowadza się przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 640 000, 00zł.
W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zmienia się:
- poz.1.3 w wydatkach majątkowych:
zadanie – „Budowa ul.3 Maja w Pawłowicach” –zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit
zobowiązań oraz limit wydatków w 2018 r. w kwocie 130 000,00 zł,
zadanie – „Przebudowa ul. Dąbkowej w Pniówku” –zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit
zobowiązań oraz limit wydatków w 2018 r. w kwocie 130 000,00 zł,
zadanie – „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kasztanowej w Jarząbkowicach ” –zwiększa
się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2018 r. w kwocie 140 000,00 zł,
zadanie – „Rozbudowa przedszkola publicznego w Warszowicach i przebudowa przedszkola
publicznego nr 1 w Pawłowicach” –zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz
limit wydatków w 2018 r. w kwocie 140 000,00 zł,
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Uzasadnienie
Proponuje się zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2023 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 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu na realizację zadania remontowego
drogi
Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 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 oraz art. 220 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077) oraz po
pozytywnym zaopiniowniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisję Działalności
Społecznej
Rada Gminy Pawłowice
uchwala
§ 1. Udzielić z budżetu Gminy Pawłowice pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu
2018 w wysokości 640.000,00 zł z przeznaczeniem na remont ul. Wodzisławskiej w Pawłowicach

w roku

§ 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.
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Uzasadnienie
W związku z planowanym remontem ulicy Wodzisławskiej w Pawłowicach koniecznym jest udzielenie
pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu na realizację przedmiotowego zadania na odcinkach:
- od skrzyżowania typu rondo wraz z wlotami i wylotami do ul. Prostej - odcinek długości ok 520 m
- od skrzyżowania z ul. Górniczą do skrzyżowania z ul. Poprzeczną - odcinek długości ok 174 m
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Projekt
z dnia ..........
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków za pomoca innego instrumentu płatniczego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami), w związku z art. 61a § 1 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zmianami), po
uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności
Społecznej
Rada Gminy Pawłowice
uchwala
§ 1. Dopuszcza się zapłatę podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Pawłowice, za pomocą innego
instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 61a § 1 rada gminy może, w drodze uchwały, dopuścić zapłatę podatków, stanowiących
dochody budżetu gminy, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym
przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
W celu udogodnienia podatnikom zapłaty zobowiazań podatkowych wobec Gminy Pawłowice proponuje się
wprowadzenie możliwości zapłaty podatków kartą płatniczą. W związku z powyższym niezbędne jest podjecie
uchwały w tym zakresie.
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Projekt
z dnia ..........
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Pawłowice oraz trybu
postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 443 ust. 2–
6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm), po zgłoszeniu
Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz po
pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego
Rada Gminy Pawłowice
uchwala
§ 1. 1. Zasady udzielania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Pawłowice dotacji celowej z budżetu
Gminy Pawłowice oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania.
2. Dotacji celowej udziela się na:
1) bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Pawłowice,
2) finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Pawłowice polegających na wykonaniu melioracji
wodnych lub urządzeń wodnych,
3. W przypadku jeżeli spółka wodna złoży wniosek o dotację o której mowa w § 1 pkt. 2 realizowanej
w nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, stanowić ona będzie pomoc de minimis
w zależności od zakresu prowadzonej działalności:
1) pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407 /2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis ( Dz.
Urz. L. 352 z 24.12. 2013 r.)
2) pomoc de minimis w rolnictwie, w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia
2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
w sektorze rolnym ( Dz. Urz. L. 352 z 24.12.2013 r.)
3) pomoc de minimis w rybołówstwie w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca
2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de de
minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014 r.).
§ 2. 1. Podstawą do udzielenia dotacji jest złożenie wniosku przez spółkę wodną, o którym mowa w § 1 ust. 1
2. Wniosek o którym mowa w ust 1 winien zawierać:
1) nazwę i adres podmiotu ubiegającego się o udzielenie dotacji,
2) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania wraz z podaniem terminu i sposobu
realizacji,
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
4) kwotę wnioskowanej dotacji,
5) oświadczeniem o wpisaniu spółki wodnej do rejestru spółek wodnych,
6) dokument wskazujący osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej, wraz
z zatwierdzonym statutem spółki wodnej,
7) numer NIP,
8) numer REGON,
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9) nazwa banku i numer rachunku,
10) informacje o posiadanych własnych środkach finansowych oraz uzyskanych z innych źródeł na realizację
danego zadania,
3. W przypadku spółki wodnej dla której udzielona dotacja stanowić będzie pomoc de minimis, pomoc de
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wraz z wnioskiem o którym mowa w ust 1 i wymaganiami określonymi
w ust. 2 zobowiązana jest do przedstawienia udzielającemu pomocy:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie albo rybołówstwie, jakie
otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych,
albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis
w rybołówstwie, jakie otrzymała w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym
okresie,
2) informacji dotyczących w szczególności spółki wodnej i prowadzonej przez niej działalności gospodarczej,
zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.
w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U.
z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z poźn. zm.) lub zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się
o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810).
4. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad wniosku wzywa się podmiot do ich
usunięcia w terminie 21 dni od dnia doręczania wezwania. Wniosek nie poprawiony pozostaje bez rozpatrzenia.
§ 3. 1. Wójt Gminy rozpatruje kompletny wniosek w terminie do 30 dni od daty wpływu powołując Komisję
Oceniającą, która przedkłada propozycję przyjęcia lub odrzucenia wniosku.
2. Przy rozpatrywaniu wniosku na realizacje zadania uwzględnia się w szczególności:
1) możliwości finansowe gminy,
2) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów,
3) ocenę możliwości prawidłowej realizacji zadania oraz przewidywane efekty jego realizacji dla spełnienia
prawidłowego funkcjonowania melioracji wodnych i racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych.
3. Wójt Gminy na wniosek Komisji Oceniającej podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji.
4. Wójt Gminy zawiadamia spółkę wodną o wynikach oceny i rozpatrzeniu wniosku.
§ 4. 1. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy.
2. Umowa powinna zawierać w szczególności:
1) szczegółowy opis zadania,
2) termin wykonania zadania, nie dłuższy niż do 15 grudnia danego roku budżetowego,
3) wysokość dotacji na realizację zadania,
4) tryb przekazywania dotacji,
5) tryb kontroli wykonania zadania,
6) termin zwrotu dotacji lub jej niewykorzystanej części nie dłuższy niż termin zwrotu dotacji określonej w ustawie
o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.
7) sposób rozliczenia dotacji i zasad zwrotu niewykorzystanej części dotacji,
8) osobę merytorycznie nadzorującą wykonanie zadania.
3. Dotacja przekazana będzie na rachunek bankowy podmiotu w terminie i na warunkach określonych
w umowie.
4. Informacja o spółce wodnej, której przyznano dotacje podlega podaniu do publicznej wiadomości
w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 5. 1. W przypadku otrzymania dotacji celowej spółka wodna zobowiązana jest umożliwić przeprowadzenie
kontroli wykonanego zadania obejmuje:
1) kontrolę faktycznego sposobu wykonania zadania, jego terminowości, rzetelności oraz zgodności z umową,
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2) kontrolę dokumentów związanych z realizacją, w tym posiadania niezbędnej dokumentacji wymaganej
przepisami prawa oraz określonej w postanowieniach umowy.
§ 6. 1. Po wykonaniu zadania spółka wodna zobowiązana jest do przedstawienia rozliczenia końcowego
zadania pod względem rzeczowym i finansowym.
2. Rozliczenie końcowe zadania powinno nastąpić w terminie 15 dni od jego zakończenia.
3. Dotowana spółka wodna zobowiązana jest na oryginałach rachunków, faktur i innych dokumentach
finansowych dotyczących wydatkowania środków dotacji zamieścić klauzulę „ powyższa kwota została otrzymana
z dotacji Gminy Pawłowice na realizację zadania ………………………. zgodnie z umową nr………………….. z dnia
………………..”
4. Do rozliczenia rzeczowo finansowego spółka wodna dołącza kserokopie rachunków, faktur i innych
dokumentów finansowych dotyczących wydatkowania środków z udzielonej dotacji na wykonanie zadania.
5. Dotacja wykorzystana niezgodnie z jej przeznaczeniem, a także w przypadku dotacji nienależnie udzielonej
lub nadmiernie pobranej, dotacja podlega zwrotowi w części wykorzystanej niezgodnie z jej przeznaczeniem,
nienależnie udzielonej lub nadmiernie pobranej, wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych,
w terminie i na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
§ 8. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr VI/76/2011 Rady Gminy Pawłowice
z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Pawłowice
oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 roku.
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Uzasadnienie
W związku z wejściem w życie nowego Prawa Wodnego w tym zmiany podstawy prawnej na jakiej Gmina
Pawłowice udzielała dotacji spółkom wodnym w latach ubiegłych, istnieje konieczność zmiany dotychczasowej
uchwały nr VI/76/2011 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej
z budżetu Gminy Pawłowice trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
Projekt powyższej uchwały może stanowić pomoc publiczną lub pomocy de minimis, dlatego podlega
zgłoszeniu do Urzędu Ochrony Konkurencjii Konsumentów oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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Projekt
z dnia ..........
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości
zamieszkałych
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. 6k ust. 1 pkt 1,
ust. 2, 2a i ust. 3 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 pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki
i Mienia Komunalnego oraz Komisję Działalności Społecznej:
Rada Gminy Pawłowice
uchwala
§ 1. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych,
położonych na terenie Gminy Pawłowice, w wysokości 10,50 zł miesięcznie od mieszkańca nieruchomości.
2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1, jeżeli
odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 21,00 zł miesięcznie
od mieszkańca nieruchomości.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały, traci moc Uchwała Rady Gminy Pawłowice Nr VI/48/2015
z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
z terenu nieruchomości zamieszkałych.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem
1 lipca 2018 roku.
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Uzasadnienie
W związku z rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych oraz zawarciem umów z wybranymi wykonawcami, wynagrodzenie podmiotów odbierających
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pawłowice uległo zwiększeniu. W związku
z powyższym obecnie obowiązujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pozwalają na
pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i zachodzi konieczność ich
zmiany.
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Projekt
z dnia ..........
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Pawłowice 2018-2023

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia
Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej
Rada Gminy Pawłowice
uchwala
§ 1. Przyjąć „Programu Rewitalizacji Gminy Pawłowice 2018-2023” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 29 maja 2018 r.

Program Rewitalizacji
Gminy Pawłowice 2018 – 2023

Pawłowice 2017
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Wprowadzenie
Program Rewitalizacji Gminy Pawłowice jest podstawowym dokumentem dotyczącym gminnej polityki
w zakresie rewitalizacji obszaru, który został uznany w toku delimitacji za zdegradowany, i ostatecznie
przeznaczony do rewitalizacji. Dokument jest opracowany na podstawie Wytycznych w zakresie
rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, zatwierdzonych przez Ministra
Infrastruktury i Rozwoju, a także opracowanie Zasady wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (załącznik do Uchwały
nr 148/169/V/2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 31 stycznia 2017 r.). Zawartośd
merytoryczna niniejszego dokumentu uwzględnia również ustalenia zapisane w Ustawie o rewitalizacji
z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. 2017 poz. 1023).
Program Rewitalizacji to wieloletni program działao w sferze społecznej oraz gospodarczej lub
przestrzenno – funkcjonalnej, technicznej, środowiskowej zmierzający do wyprowadzenia obszaru
rewitalizacji ze stanu kryzysowego. Zgodnie z powyżej przytoczonymi dokumentami, rewitalizacja
rozumiana jest jako kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym obszarze
proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez
samorząd terytorialny w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu
nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju. Jednocześnie działania
rewitalizacyjne, w tym związane z rewitalizacją przestrzenną, będą podporządkowane celom
społecznym, związanym z redukcją zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego. Celem rewitalizacji
jest poprawa warunków przestrzennych, ekonomicznych oraz społecznych dla mieszkaoców,
podnoszących jakośd zamieszkania, co jest również głównym celem polityki władz gminy. Poza
aplikowaniem o środki pomocowe zostaną również rozważone inne możliwości finansowania
przedsięwzięd zmierzających do rewitalizacji zdegradowanego obszaru gminy Pawłowice.
Dokument uwzględnia z jednej strony formalne i prawne wymagania co do wielostopniowego procesu
rewitalizacji, z drugiej uwzględnia kompletny zakres zadao (projektów), które przyczynią się do pełnej
rewitalizacji obszaru zdegradowanego. Powstał on dzięki znacznemu zaangażowaniu pracowników
Urzędu Gminy Pawłowice oraz przy aktywnym uczestnictwie przedstawicieli społeczności lokalnej
(mieszkaoców, przedsiębiorców, pracowników samorządowych oraz osób działających w sektorze
organizacji pozarządowych). Tym samym opracowanie ma charakter ściśle oddolny, zawierając
i realizując wyartykułowany interes publiczny i społeczny. Program rewitalizacji jest jednym
ze sposobów na realizowanie najważniejszej misji samorządów jaką jest zaspokajanie zbiorowych
potrzeb mieszkaoców, przy jednoczesnym podnoszeniu jakości życia mieszkaoców.
W ramach tworzenia Programu Rewitalizacji Gminy Pawłowice zapewniona została szeroka
partycypacja społeczna, zarówno na etapie wyznaczania obszaru oraz jego pełnej diagnozy,
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jak również koocowej weryfikacji całości opracowania. Potencjalne finansowanie przedsięwzięd
rewitalizacyjnych ma charakter dwufunduszowy - w oparciu o środki Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (EFRR), jak również z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Zasięg terytorialny
obszaru rewitalizacji obejmuje nie więcej niż 20% powierzchni gminy i 30% jej mieszkaoców, a środki
pozyskane na działania społeczne - „miękkie” mają charakter wiodący w stosunku do inwestycji
w infrastrukturę techniczną.
Zasięg oddziaływania Programu Rewitalizacji Gminy Pawłowice obejmuje jeden obszar zdegradowany
– sołectwo Pawłowice Osiedle. Został on wskazany (zdelimitowany) i szczegółowo opisany w oparciu
o wielokryterialną szczegółową diagnozę społeczną, przestrzenną oraz gospodarczą. W kontekście
nowego podejścia do zagadnienia rewitalizacji w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej
2014-2020, władze gminy Pawłowice zdecydowały o opracowaniu przedmiotowego dokumentu, który
określa zakres i kierunki rewitalizacji w gminie. Podstawowym celem sporządzenia Programu
Rewitalizacji jest określenie obszaru zdegradowanego, przeznaczonego do rewitalizacji na terenie
Gminy Pawłowice oraz wskazanie przedsięwzięd mających na celu rozwiązania zidentyfikowanych
problemów i zjawisk kryzysowych.
Program Rewitalizacji Gminy Pawłowice jest podstawą do ubiegania się o środki z funduszy Unii
Europejskiej na projekty w nim zapisane. Z tego względu prace nad wiązkami projektowymi w ramach
rewitalizacji traktowane były priorytetowo, a wytypowane projekty są kluczowe z punktu widzenia
powodzenia planowanego procesu rewitalizacji.

1. Podstawa prawna
Korzystając z zapisów art. 52. 1 Ustawy o rewitalizacji (Dz.U. 2017 poz. 1023), samorząd Gminy
Pawłowice oparł całośd prac na zapisie, że „do dnia 31 grudnia 2023 r. dopuszcza się realizację
przedsięwzięd wynikających z programu zawierającego działania służące wyprowadzeniu obszaru
zdegradowanego ze stanu kryzysowego, przyjmowanego uchwałą rady gminy, bez uchwalania
gminnego programu rewitalizacji. W takim przypadku wyznaczenie w drodze uchwały obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, strefy, a także uchwalenie miejscowego planu rewitalizacji nie
jest dopuszczalne”. W związku z przedstawionymi uwarunkowaniami prawnymi przedmiotowy
dokument został opracowany na podstawie:
–

Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016 poz. 446 z późn. zm.),

–

Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z 2
sierpnia 2016 r. wydanych przez Ministerstwo Rozwoju.

Zakres przedsięwzięd i działao rewitalizacyjnych ujętych w Programie Rewitalizacji Gminy Pawłowice
jest ściśle powiązany z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014‐
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2020 oraz Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego 2014-2020.

1.1. Zasady horyzontalne programu rewitalizacji
1.1.1 Partycypacja społeczna
Do prac nad Programem Rewitalizacji Gminy Pawłowice 2018-2023 włączono przedstawicieli różnych
grup interesów: mieszkaoców gminy, organizacji pozarządowych oraz instytucji zajmujących się
pomocą społeczną i bezpieczeostwem na terenie gminy. Prowadzono spotkania konsultacyjne z
udziałem przedstawicieli samorządu gminy Pawłowice. Przeprowadzono otwarte spotkania
konsultacyjne z interesariuszami procesu rewitalizacji.
Podczas prac nad diagnozą oraz założeniami Programu wykorzystano metody badawcze, pozwalające
dotrzed do możliwie szerokiej grupy mieszkaoców, umożliwiające uzyskanie opinii i indywidualnych
ocen

dotyczących

kondycji

poszczególnych

obszarów

definiowanych,

jako

problemowe.

Przeprowadzono otwarty nabór projektów rewitalizacyjnych, poprzedzony otwartym spotkaniem z
głównymi interesariuszami procesu rewitalizacji.
Bardzo istotne z punktu zebrania opinii i propozycji, co do obszaru rewitalizowanego mieszkaoców
było przeprowadzenie badania sondażowego, w wyniku którego uzyskano 321 wypełnionych ankiet.
Jednocześnie przeprowadzano wywiady z przedstawicielami podmiotów zainteresowanych kooperacją
w ramach działao rewitalizacyjnych w formie spotkao bezpośrednich oraz indywidualnych wywiadów
pogłębionych (IDI – Individual In-depth Interview). Proces uspołecznienia Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Pawłowice 2018-2023 należał do podstawowych okoliczności tworzenia LPR
i został szczegółowo opisany w rozdziale 13. niniejszego opracowania.
1.1.2 Kompleksowa diagnoza
Diagnoza obszaru rewitalizowanego przeprowadzona na potrzeby niniejszego opracowania
ma charakter kompleksowy, realizowany w oparciu o analizę danych ilościowych oraz jakościowych.
Wyznaczenie obszarów kryzysowych zostało poparte analizą porównawczą, udowadniającą
koniecznośd podjęcia kompleksowej i skoordynowanej interwencji. Ze względu na koniecznośd
przedstawienia szczegółowych danych dedykowanych dla wyznaczonego do rewitalizacji obszaru
zdegradowanego, korzystano z informacji gromadzonych przez Urząd Gminy w Pawłowice (wraz z jego
jednostkami). Dodatkowo pozyskano szczegółowe dane dotyczącego każdego z wyznaczonych
obszarów z instytucji, takich jak Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie, Komisariat Policji w Pawłowicach,
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku, Główny Urząd Statystyczny.
W wymiarze jakościowym, poza przeprowadzonym procesem ankietyzacji i pozyskiwaniu informacji
w ramach organizowanych spotkao i wywiadów telefonicznych m.in. z pracownikami samorządowymi
oraz organizacjami pozarządowymi - przeprowadzano wizję lokalną zdegradowanego obszaru.
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1.1.3 Koncentracja interwencji
Koncentracją interwencji w wymiarze terytorialnym - najważniejszym efektem prac nad Programem
Rewitalizacji Gminy Pawłowice 2018-2023 było wyznaczenie jednego, ściśle ograniczonego
terytorialnie obszaru o szczególnym charakterze kryzysowym. Jego łączna powierzchnia nie przekracza
20% łącznej powierzchni Gminy, i nie jest zamieszkała przez więcej niż 30% mieszkaoców gminy.
Intensyfikacja interwencji w wymiarze tematycznym polega na tym, że zaplanowane działania
w ramach zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych obejmują określone dziedziny przewidziane
do realizacji

ze środków

finansowych

Unii

Europejskiej:

Europejskiego

Funduszu

Rozwoju

Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Wymiar społeczny oraz
techniczny i przestrzenny został zdefiniowany w oparciu o kompleksową diagnozę sytuacji społecznej
Gminy Pawłowice ze szczególnym uwzględnieniem obszarów kryzysowych.
1.1.4 Planowanie finansowe
Planowanie finansowe Programu Rewitalizacji Gminy Pawłowice 2018-2023 było przeprowadzone
w oparciu o możliwości rzeczywistego zbudowania montażu finansowego dla poszczególnych
projektów rewitalizacyjnych. Uwzględnia możliwośd finansowania planowanych zadao z różnych
źródeł.

Projekty gminne posiadają (bądź będą posiadad) zabezpieczenie w postaci wkładu

finansowego w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Szczegółowe informacje na temat montażu
finansowego znajdują się w rozdziale 11. niniejszego opracowania. Założenia finansowe częściowo
mają charakter indykatywny wynikający z długookresowego charakteru dokumentu oraz potencjalnych
zmian w zakresie wdrażania Programów Rewitalizacji. Program rewitalizacji ujmuje działania w sposób
kompleksowy (z uwzględnieniem projektów rewitalizacyjnych współfinansowanych ze środków EFRR,
EFS, FS oraz innych publicznych lub prywatnych) tak, aby nie pomijad aspektu społecznego,
przestrzenno - funkcjonalnego, technicznego i środowiskowego związanego zarówno z danym
obszarem, jak i jego otoczeniem. Wybrane do realizacji inwestycje stanowią jedną wiązkę projektową.
Projekty inwestycyjne (techniczne) dopełniane są projektami miękkimi (społecznymi), a ich realizacja
przyczyni się do zniwelowania zdiagnozowanych problemów społecznych na obszarze rewitalizacji i
pośrednio w całej gminie Pawłowice. Zaproponowane projekty będą skutkowad długotrwałymi
zmianami strukturalnymi na obszarze rewitalizacji.

2. Zgodnośd LPR z dokumentami strategicznymi
Program Rewitalizacji Gminy Pawłowice 2018-2023 jest dokumentem o charakterze operacyjnym,
którego podstawowym założeniem jest wyznaczenie ram dla skutecznej interwencji publicznej (jak
również prywatnej), ukierunkowanej na wyznaczone obszary problemowe. Co równie ważne,
w ramach wypracowanych założeo planistycznych, dokonano identyfikacji celów i metod
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pozwalających na zniwelowanie kluczowych deficytów obszarów problemowych, które w ramach
polityki gospodarczej, społecznej i ekologicznej powinny korespondowad z założeniami na poziomie
lokalnym, regionalnym oraz krajowym. Na poziomie europejskim, Program Rewitalizacji Gminy
Pawłowice 2018-2023 jest zgodny z następującymi aktami prawnymi o charakterze ogólnym:


Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2017 poz. 1460),



Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r. z późn. zm.),



Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
(Dz. Urz. UE L 138 z 13.05.2014 r. z późn. zm.).

W tym kontekście należy podkreślid, iż niniejszy Program jest z jednej strony zgodny z podstawowymi
dokumentami o charakterze planistycznym i programowym, a z drugiej, tworzy płaszczyznę zgodności
pomiędzy poszczególnymi dokumentami z różnych dziedzin funkcjonowania społeczności lokalnej
i samorządu. Program Rewitalizacji jest zgodny z zapisami Strategii Rozwoju Gminy Pawłowice do roku
2025.

2.1 Zgodnośd Programu Rewitalizacji z dokumentami strategicznymi o charakterze
lokalnym
W tym podrozdziale dokonano analizy zgodności celów i działao Programu Rewitalizacji Gminy
Pawłowice z dokumentami strategicznymi na poziomie lokalnym. Program Rewitalizacji jest jednym
z ważniejszych dokumentów strategicznych dla gminy Pawłowice. Przyczyną tego stanu jest to,
że podejmuje fundamentalne dla rozwoju gminy zagadnienia, swoistego mirażu przedsięwzięd
inwestycyjnych (twardych) z projektami społecznymi (miękkimi), nastawionymi na przeciwdziałanie
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ważnym problemem społecznym. Zadania zapisane w Programie Rewitalizacji ściśle korespondują
z głównymi kierunkami rozwoju gminy Pawłowice, co zostało przedstawione w poniższej tabeli.
Tabela 1 Komplementarnośd z dokumentami na poziomie gminnym

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Pawłowice na lata 2014 - 2020
Priorytetami Gminy Pawłowice w zakresie rozwiązywania problemów społecznych są:
 przeciwdziałanie ubóstwu,
 przeciwdziałanie bezrobociu,
 wspieranie rodzin,
 ograniczanie zjawisk patologii społecznych,
 integracja osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych,
 profesjonalna pomoc społeczna.
Zapisane Programie Rewitalizacji projekty infrastrukturalne i społeczne w sposób szczególny przyczyniad się
będą do głównego celu polityki społecznej w gminie, jakim jest pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem
społecznym, poprzez programy aktywizacyjne oraz promocja samorealizacji oraz przedsiębiorczości
mieszkaoców.
Program Rewitalizacji Gminy Pawłowice poprzez realizację projektów skierowanych na aktywną integrację
oraz sprzyjających rozwojowi zatrudnienia bezpośrednio realizuje następujące cele strategiczne Gminnej
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Pawłowice na lata 2014 – 2020:
 Cel strategiczny 1: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych ubóstwem,
 Cel strategiczny 2: Łagodzenie skutków bezrobocia (usamodzielnianie bezrobotnych),
 Cel strategiczny 5: Przeciwdziałanie izolacji społecznej osób starszych, samotnych
i niepełnosprawnych.
Studium Uwarunkowao i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawłowice
Rewitalizacja w Gminie Pawłowice będzie realizowana w sołectwie Pawłowice Osiedle. Sołectwo to położone
jest w centralnej części Gminy Pawłowice. Ustalenia Programu Rewitalizacji realizują w pełni zapisy Studium
Uwarunkowao i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawłowice. Program Rewitalizacji
realizuje następujące cele strategiczne:
 Cel strategiczny nr 1: Kontynuacja rozwoju funkcji w centralnych rejonach poszczególnych sołectw
oraz w kilku rejonach na obrzeżach dróg nr 81 i 938,
 Cel strategiczny nr 6: Przygotowanie terenów dla nowych działalności gospodarczych i rekultywacja
terenów zdegradowanych.
Studium Uwarunkowao zakłada kontynuację rozwoju usług ogólnogminnych i głównej przestrzeni publicznej
w rejonie istniejącego centrum administracyjnego gminy oraz wzdłuż osi ulicy Polnej, jak również
kształtowanie przestrzeni publicznych ośrodków i zespołów usługowych w poszczególnych sołectwach gminy.
Z uwag na fakt, że Program Rewitalizacji zakłada realizację projektów dotyczących kształtowanie przestrzeni
publicznych oraz rozwoju funkcji usługowych sołectwa Pawłowice Osiedle.
Strategia Rozwoju Gminy Pawłowice od 2015 do 2025 roku „Pawłowice 2025”
Program Rewitalizacji Gminy Pawłowice realizuje następujące priorytety i cele zapisane w Strategii Rozwoju
Gminy Pawłowice:
Priorytet 1. Gmina dostępna wewnętrznie i zewnętrznie. Cel. 1 Bezpieczne sieci komunikacyjne wewnątrz i na
zewnątrz gminy. Kierunki działao:
 Zintegrowani i współpracujący ze sobą mieszkaocy.
Program Rewitalizacji zakłada realizację projektów społecznych nastawionych na aktywną integrację.
Priorytet 2. Gmina zwarta i uporządkowana. Cel 2. Harmonijna i zagospodarowana przestrzeo. Kierunki
działao:
 Identyfikacja i ochrona terenów otwartych,
 Eliminowanie barier architektonicznych i komunikacyjnych, które ograniczają spójnośd gminy, w celu
tworzenia przestrzeni otwartej i przyjaznej sprzyjającej kontaktom mieszkaoców,
 Zapewnienie różnorodności dobrze dostępnych funkcji komercyjnych i publicznych w gminie.
Program Rewitalizacji zakłada realizację projektów ukierunkowanych na zagospodarowanie przestrzeni
publicznej (w tym terenów zielonych), nadania jej nowych funkcji.
Priorytet 3. Gmina zdrowa i mądra. Cel 3. Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkaoców Gminy Pawłowice.
Kierunki działao:
 Rozwój łatwo dostępnej infrastruktury aktywnego spędzania wolnego czasu. W ramach Programu
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Rewitalizacji planowane jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby zwiększenia
aktywności mieszkaoców.
Priorytet 3. Gmina zdrowa i mądra. Cel 4. Poprawienie warunków życia mieszkaoców. Kierunki działao:
 Podjęcie działao zapewniających możliwośd opieki nad osobami zależnymi,
 Podjęcie działao mających na celu regularny wzrost uczestnictwa osób starszych i
niepełnosprawnych,
 Przygotowanie planu działao związanych ze zwiększeniem powierzchni terenów zielonych
i rekreacyjnych, łatwo dostępnych dla mieszkaoców np. miejsca na piknik, spacer, zabawę dla dzieci
tworzenie miejsc zielonych (tzw. idea zielonych stref).
Priorytet 5. Gmina wykorzystująca swój własny potencjał. Cel. 6 Wspieranie przedsiębiorczości
wykorzystującej lokalny rynek i potencjał Kierunki działao:
 Promowanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkaoców,
 Wykreowanie i promowanie produktu lokalnego.
W ramach Programu rewitalizacji realizowany będzie projekt ukierunkowany na rozwój przedsiębiorczości
oraz powstanie inkubator produktów kuchennych.
Priorytet 6. Gmina zielona i czysta. Cel 7. Dobry stan środowiska naturalnego. Kierunki działao:
 Promowanie i stosowanie energii odnawialnych i rozwiązao energooszczędnych.
W ramach Programu Rewitalizacji realizowane będą projekty polegające na termomodernizacji
wielorodzinnych obiektów mieszkalnych.
Program Rewitalizacji jest zgodny ze Strategią Rozwoju Gminy Pawłowice od 2015 do 2025 roku.
Źródło: opracowanie własne
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3. Wyznaczanie obszarów zdegradowanych - delimitacja
3.1 Metodyka wyznaczania zasięgu obszarów zdegradowanych
Program Rewitalizacji Gminy Pawłowice 2018-2023 jest dokumentem zarówno strategicznym, jak
i operacyjnym, o charakterze lokalnym (tj. dedykowanym jednej jednostce samorządu terytorialnego).
Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony
w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni
gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie
programu rewitalizacji. Z uwagi na charakter dokumentu, obszar objęty rewitalizacją winien byd
wyodrębniony w sposób szczegółowy w oparciu o wybrane wskaźniki odnoszące się do sytuacji
społeczno-gospodarczej gminy. Przyjęta w tym opracowaniu metodologia przeprowadzenia delimitacji
obszaru zdegradowanego, a potem docelowo objętego programem rewitalizacji w Gminie Pawłowice
polegała na analizie wielostopniowej i zakładała w głównej mierze oparcie się na szczegółowych
(w większości mierzalnych) wskaźnikach dotyczących sytuacji społecznej, przestrzennej i gospodarczej
na danym obszarze. Nie pominięto również metody badao jakościowych, wykorzystania narzędzi
wywiadu bezpośredniego, spotkao warsztatowych i szkoleniowych.
Podstawowym celem sporządzenia Programu Rewitalizacji w gminie Pawłowice jest zidentyfikowanie
podobszarów zdegradowanych, przeznaczonych do rewitalizacji na terenie Gminy Pawłowice,
wyprowadzenie ze stanu kryzysowego i utworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju.
Obszary deficytowe były wyznaczone z uwzględnieniem kryteriów (czynników) przede wszystkim
społecznych (z zakresu pomocy społecznej, przedsiębiorczości, rynku pracy i bezpieczeostwa),
a w następnej kolejności pozaspołecznych, tj. przestrzennych, technicznych i środowiskowych. Ujmując
rzecz chronologicznie, delimitacja obejmowała następujące etapy:
I.

Podzielenie terenu gminy Pawłowice na mniejsze jednostki porównawcze „badawcze”, według
jasnego kryterium spójności społeczno - terytorialnej oraz administracyjnej;

II.

Wybór kryteriów (wskaźników) delimitacji;

III.

Przeprowadzenie szczegółowej analizy wskaźnikowej w zakresie spraw / problemów
społecznych w wyodrębnionych jednostkach porównawczych (badanie ilościowe i jakościowe).
Efektem tego etapu było wyodrębnienie jednostek o szczególnym nasileniu problemów
społecznych (metoda: analiza danych zastanych, pozyskanych z Urzędu Gminy Pawłowice,
Ośrodka Pomocy Społecznej, Komendy Policji oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie);

IV.

Przeprowadzenie analizy jednostek statystycznych pod kątem nasilenia problemów
gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych (badanie
ilościowe i jakościowe);
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V.

Wyodrębnienie jednostek porównawczych, które cechują się najwyższym stopniem
zdegradowania - w wymiarze społecznym, gospodarczym i tzw. pozaspołecznym (w aspektach
środowiskowych, technicznych i przestrzenno-funkcjonalnych);

VI.

Wyodrębnianie obszaru zdegradowanego - o szczególnym nasileniu problemów społecznych,
uwzględniające ustawowe wskaźniki obligatoryjne dotyczące powierzchni - maksymalnie 20%
udziału oraz ludności - limit 30% wszystkich zamieszkujących gminę;

VII.

Analiza pogłębiona wybranego obszaru zdegradowanego (rewitalizowanego) zakooczonego
analizą SWOT.

Poniżej przedstawiono opis poszczególnych etapów procesu delimitacji obszarów zdegradowanych
w gminie Pawłowice pod kątem ich dalszej rewitalizacji.

3.2 Wybór jednostek porównawczych
Podając za Statutem Gminy Pawłowice w gminie mogą byd tworzone jednostki pomocnicze.
Jednostkami pomocniczymi Gminy są następujące sołectwa: Golasowice, Jarząbkowice, Krzyżowice,
Osiedle Pawłowice, Pawłowice, Pielgrzymowice, Pniówek, Warszowice. Przebieg granic jednostek
pomocniczych (sołectw) uwzględnia naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi
społeczne występujące na danym obszarze. Teren gminy podzielony jest na jednostki pomocnicze sołectwa. Sołectwa stanowią swoiste, spójne i odrębne jednostki, w znaczeniu społecznym,
architektonicznym, funkcjonalnym i topograficznym.
Tabela 2 Zestawienie jednostek porównawczych w ramach programu rewitalizacji

Lp.

Sołectwo

Powierzchnia [ha]

Liczba mieszkaoców
(miejsce zameldowania)

1

Golasowice

761

1 463

2

Jarząbkowice

735

639

3

Krzyżowice

997

1 028

4

Osiedle Pawłowice

46

5 275

5

Pawłowice

1 771

3 828

6

Pielgrzymowice

1 328

2 780

7

Pniówek

444

566

8

Warszowice

1 485

2 034

7 567

17 613

Suma
Źródło: Urząd Gminy Pawłowice

Biorąc tę okolicznośd pod uwagę i ze względów metodologicznych w zakresie przeprowadzenia
delimitacji zdecydowano się skorzystad z podziału na sołectwa i przyjąd jednostki pomocnicze, jako
jednostki porównawcze w procesie delimitacji, mającej na celu wyodrębnienie obszarów
zdegradowanych oraz rewitalizacji.
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Wobec tego proces delimitacji przeprowadzony został w oparciu o 8 następujących jednostek
pomocniczych (sołectw): Golasowice, Jarząbkowice, Krzyżowice, Osiedle Pawłowice, Pawłowice,
Pielgrzymowice, Pniówek, Warszowice.
Rysunek 1 Podział gminy na jednostki pomocnicze w wyodrębnianiu obszarów zdegradowanych

Źródło: opracowanie własne
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W przeprowadzaniu procesu delimitacji wzięto pod uwagę fakt, że w roku 2016 w Gminie Pawłowice
zmieniono podział administracyjny. Zmiana polegała na utworzeniu jednostki pomocniczej sołectwa
Pawłowice Osiedle, zastępując status jednostki pomocniczej z osiedla na sołectwo, wraz z korektą
granic.
Zmiana została przyjęta Uchwałą nr XXII/210/2016 Rady Gminy Pawłowice z dnia 22 listopada 2016 r.
w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej o nazwie sołectwo Osiedle Pawłowice oraz nadania
statutu. Utworzono nową jednostkę pomocniczą, na bazie już istniejącej - Pawłowice Osiedle,
zmieniając nieznacznie granice nowego sołectwa. Jednakże w przeprowadzonym procesie delimitacji,
wszystkie pozyskane dane za poprzednie lata odnoszą się do dawnej jednostki - Osiedla Pawłowice.
Uznano tym samym bezpośrednią ciągłośd między Osiedlem Pawłowice a sołectwem Pawłowice
Osiedle.

3.3 Wybór kryteriów (wskaźników) delimitacji
Dla prawidłowego przeprowadzenia delimitacji wybranych jednostek statystycznych konieczny
był wybór odpowiednich zmiennych (czynników, kryteriów), które w sposób istotny i obiektywny
różnicują dany obszar na tle całej gminy. Ze względu na swoiste cechy społeczne i gospodarcze gminy
Pawłowice i występujące tutaj zjawiska społeczne i demograficzne, jak również środowiskowe,
przestrzenne i techniczne; konieczne było zbadanie szeregu czynników i wypracowanie katalogu
umożliwiającego analizę na każdym ze wskazanych w ustawie o rewitalizacji kryterium, tj. społecznym,
gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym i technicznym. Przeprowadzone prace
umożliwiły wypracowanie zbioru zmiennych, które zostały zaprezentowane w poniższej tabeli.
Tabela 3 Zmienne dla delimitacji obszaru zdegradowanego w gminie Pawłowice
Kategoria

Zmienna

Wskaźnik migracji

Liczba korzystających
z pomocy OPS

Sfera społeczna

Kwota udzielonych
świadczeo ogółem

Liczba przestępstw

Liczba ofiar przemocy

Opis
Wskaźnik polegający na wykazaniu procentowego spadku lub wzrostu
liczby mieszkaoców w danym sołectwie w gminie Pawłowice w odniesieniu
do lat 2012-2016.
Źródło danych: dane UG Pawłowice
Wskaźnik obrazujące potrzeby lokalnej społeczności w zakresie
zinstytucjonalizowanej pomocy społecznej. Zmienna prezentowana
w formie przeliczeniowej na 100 mieszkaoców.
Źródło danych: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowicach
Wskaźnik obrazujące potrzeby lokalnej społeczności w zakresie
zinstytucjonalizowanej pomocy społecznej uwzględniający kwotę
wydatkowaną na udzielanie świadczeo pomocowych. Zmienna
prezentowana w formie przeliczeniowej na 100 mieszkaoców.
Źródło danych: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowicach
Wskaźnik opisujący poziom bezpieczeostwa na danym obszarze, skupia się
na prezentacji danych dotyczących poważnych naruszeo prawa. Zmienna
prezentowana w formie przeliczeniowej pokazującej liczbę przestępstw
na 100 mieszkaoców.
Źródło danych: Komisariat Policji w Pawłowicach
Wskaźnik opisujący poziom bezpieczeostwa na danym obszarze, skupia się
na prezentacji danych dotyczących liczby ofiar przemocy. Zmienna
prezentowana w formie przeliczeniowej pokazującej liczbę ofiar przemocy
na 100 mieszkaoców.
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Kategoria

Zmienna

Liczba interwencji Policji
- domowych

Liczba interwencji Policji
- publicznych

Liczba zdarzeo
drogowych

Liczba zarejestrowanych
bezrobotnych

Liczba bezrobotnych
o szczególnej sytuacji
na rynku pracy
Liczba bezrobotnych
kobiet w stosunku do
liczby mieszkaoców
Sfera
gospodarcza

Liczba zarejestrowanych
działalności
gospodarczych

Sfera
środowiskowa

Dostęp do przestrzeni
zielonych

Sfera
przestrzennofunkcjonalna

Jakośd przestrzeni
publicznej

Sfera techniczna

Poziom degradacji
budynków
i infrastruktury liniowej

Opis
Źródło danych: Komisariat Policji w Pawłowicach
Wskaźnik opisujący poziom bezpieczeostwa na danym obszarze, skupia się
na prezentacji danych dotyczących liczby interwencji Policji – interwencji
domowych. Zmienna prezentowana w formie przeliczeniowej pokazującej
liczbę interwencji na 100 mieszkaoców.
Źródło danych: Komisariat Policji w Pawłowicach
Wskaźnik opisujący poziom bezpieczeostwa na danym obszarze, skupia się
na prezentacji danych dotyczących liczby interwencji Policji – interwencji
w przestrzeni publicznej. Zmienna prezentowana w formie przeliczeniowej
pokazującej liczbę interwencji na 100 mieszkaoców.
Źródło danych: Komisariat Policji w Pawłowicach
Wskaźnik opisujący poziom bezpieczeostwa na danym obszarze, skupia się
na prezentacji danych dotyczących zdarzeo na drogach. Zmienna
prezentowana w formie przeliczeniowej pokazującej liczbę wykroczeo
na 100 mieszkaoców.
Źródło danych: Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie
Wskaźnik skupiający się na ocenie sytuacji społeczności obszaru
na lokalnym rynku pracy. Zmienna prezentowana w formie przeliczeniowej
pokazującej liczbę osób bezrobotnych na 100 mieszkaoców.
Źródło danych: PUP w Pszczynie
Wskaźnik skupiający się na ocenie sytuacji społeczności obszaru
na lokalnym rynku pracy uwzględniający grupę osób pozostających w
szczególnej sytuacji na rynku pracy. Zmienna prezentowana w formie
przeliczeniowej na 100 mieszkaoców.
Źródło danych: Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie
Wskaźnik skupiający się na ocenie sytuacji społeczności obszaru
na lokalnym rynku pracy. Zmienna prezentowana w formie przeliczeniowej
pokazującej liczbę bezrobotnych kobiet na 100 mieszkaoców.
Źródło danych: Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie
Wskaźnik obrazujący poziom rozwoju przedsiębiorczości w poszczególnych
obszarach, prezentowany w formie przeliczeniowej, wyrażanej stosunkiem
zarejestrowanych działalności gospodarczych do liczby ludności.
Źródło danych: CEIDG, REGON i KRS
Wskaźnik prezentujący dostęp do przestrzeni zielonych w poszczególnych
obszarach. Wskaźnik został oceniony na podstawie danych przestrzennych
obrazujących udział terenów zielonych na danym obszarze.
Źródło: badania własne.
Wskaźnik dotyczący niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę
techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych usług lub ich
niskiej,
jakości,
niedostosowania
rozwiązao
urbanistycznych
do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi
komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości terenów publicznych.
Źródło: badania własne.
Zmienna obrazująca stopieo zniszczenia budynków oraz ich
zapotrzebowania na prace remontowe.
Źródłem danych dla oceny stopnia degradacji były informacje
poszczególnych właścicieli i zarządców, jak również wizje w terenie.
Źródło: badania własne.

Źródło: opracowanie własne

Wymienione powyżej zmienne zostały wykorzystane do przeprowadzenia delimitacji obszaru. Należy
podkreślid, iż w trakcie prowadzonych prac rozważano użycie znacznie większej liczby wskaźników,
jednakże ich niewielka zmiennośd powodowała niski poziom istotności, który z punktu widzenia
delimitacji obszarów czynił je nieprzydatnymi. Dlatego skupiono się jedynie na tych, które w sposób
istotny przyczynią się do wyodrębnienia obszarów zdegradowanych, wymagających pilnej interwencji.
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3.4 Szczegółowa analiza w zakresie spraw / problemów społecznych
W ramach tego etapu delimitacji, polegającego na wyodrębnieniu obszarów o szczególnym nasileniu
problemów społecznych, posłużono się analizą wskaźnikową, która w sposób syntetyczny pokazywała
stan i zaawansowanie występowania problemów społecznych w poszczególnych jednostkach
badawczych (sołectwach) wyodrębnionych do przeprowadzenia delimitacji.
Przyjęta metoda polegała na podawaniu danych za każdym razem w przeliczeniu poziomu
występowania danego zjawiska w stosunku do liczby mieszkaoców danej jednostki (sołectw).
Po wcześniejszej analizie szeregu czynników, które oddają sytuację społeczną wybrano następujące
mierzalne wskaźniki należące do następujących grup:


stopieo korzystania z pomocy społecznej,



bezpieczeostwo publiczne,



rynek pracy (bezrobocie).

Taki dobór czynników pozwolił na obiektywny dobór i selekcję obszarów, na których ogniskują
się problemy społeczne. W tym celu posłużono się danymi liczbowymi, którymi dysponują instytucje
publiczne operujące na terenie Gminy Pawłowice. Jest to Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowicach,
Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie (Komisariat Policji w Pawłowicach), Powiatowy Urząd Pracy
w Pszczynie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku (w zakresie liczby osób
niepełnosprawnych). W zakresie przedsiębiorczości korzystano z danych centralnego rejestru
przedsiębiorstw

CEIDG

-

Centralna

Ewidencja

i

Informacja

o Działalności

Gospodarczej

(www.ceidg.gov.pl).
W zakresie występujących problemów społecznych, jedną z ważniejszych diagnoz aktualnej sytuacji
gminy możemy znaleźd w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie
Pawłowice na lata 2014 - 2020. Dostarcza bardzo istotnych informacji w zakresie przyczyn i skutków
występujących problemów w sferze społecznej na terenie gminy. Dodatkowo, na potrzeby
opracowania Programu Rewitalizacji przeprowadzono badanie sondażowe z udziałem 321 osób
(mieszkaoców gminy Pawłowice). Ponadto przeprowadzono wywiady pogłębione z osobami
reprezentującymi różne instytucje i organizacje gminy Pawłowice. Były to w większości osoby pełniące
różne funkcje społeczne, w obszarze pomocy społecznej, edukacji, bezpieczeostwa publicznego,
kultury, zdrowia, sportu, przedstawiciele władz samorządowych i organizacji pozarządowych oraz
mieszkaoców.
Sytuacja społeczna – stan zastany
Liczba ludności w Gminie Pawłowice (stałe miejsce zameldowania) zmalała przyjmując za punkt
odniesienia rok 2012. Liczba ludności spadła z 17 755 do 17 613. Spadek liczby ludności jest najbardziej
widoczny w dwóch sołectwach - Pawłowice (-114) i Pawłowice Osiedle (- 270). Niewielki spadek
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widoczny jest również w sołectwie Jarząbkowice. W pozostałych sołectwach liczba ludności wzrosła.
Mimo znacznej presji demograficznej, która jest problemem o charakterze krajowym, Gmina
Pawłowice nie boryka się z poważnym problemem depopulacji.
Tabela 4 Liczba mieszkaoców gminy Pawłowice – stałe miejsce zameldowania 2012 i 2016 r.

Obszar
administracyjny

Lp.

2012 rok

2016 rok

Bilans

Wzrost / spadek
liczby
mieszkaoców

1

Pawłowice

3 942

3 828

-114

-3,40%

2

Pawłowice Osiedle

5 545

5 275

-270

-4,82%

3

Warszowice

1 965

2 034

69

+3,39%

4

Pniówek

543

566

23

+4,06%

5

Krzyżowice

1 025

1 028

3

+0,29%

6

Golasowice

1 401

1 463

62

+4,24%

7

Pielgrzymowice

2 688

2 780

92

+3,31%

8

Jarząbkowice

646

639

-7

-1,10%

Suma

17 755

17 613

- 142

-0,81%

Źródło: Urząd Gminy Pawłowice (biuro ewidencji ludności)

Poniżej w tabeli przedstawiono strukturę ludności gminy Pawłowice z uwzględnieniem tzw.
ekonomicznych grup wiekowych. Opierając się na metodologii Głównego Urzędu Statystycznego
przyjęto następujący podział:


Wiek przedprodukcyjny - w którym ludnośd nie osiągnęła jeszcze zdolności do pracy, tj. grupa
wieku 0 - 17 lat;



Wiek produkcyjny - wiek zdolności do pracy, tj. dla mężczyzn grupa wieku 18-64 lata, dla
kobiet - 18- 59 lat;



Wiek poprodukcyjny - w którym osoby zazwyczaj kooczą pracę zawodową, tj. dla mężczyzn 65 lat i więcej, dla kobiet - 60 lat i więcej.

Według stanu na koniec 2016 roku liczba ludności w Gminie Pawłowice w wieku przedprodukcyjnym
wynosi 3 725 (co stanowi 21,5% ogółu mieszkaoców), w wieku produkcyjnym 11 535 (co stanowi
65,49% ogółu mieszkaoców) oraz w wieku poprodukcyjnym 2 353 (co stanowi 13,36% ogółu
mieszkaoców).
Tabela 5 Liczba mieszkaoców w podziale na sołectwa gminy Pawłowice za rok 2016 – stałe miejsce zameldowania

Lp.

Obszar administracyjny

Liczba osób w wieku
przedprodukcyjnym

Liczba osób w wieku
produkcyjnym

Liczba osób w wieku
poprodukcyjnym

1 759

6 313

1 034

1

Pawłowice

2

Pawłowice Osiedle

3

Warszowice

466

1 248

319

4

Pniówek

129

339

98
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Lp.

Obszar administracyjny

Liczba osób w wieku
przedprodukcyjnym

Liczba osób w wieku
produkcyjnym

Liczba osób w wieku
poprodukcyjnym

5

Krzyżowice

227

623

178

6

Golasowice

353

901

208

7

Pielgrzymowice

647

1 717

415

8

Jarząbkowice

144

394

101

Suma

3 725

11 535

2 353

Odsetek

21,15%

65,49%

13,36%

Źródło: Urząd Gminy Pawłowice

W Gminie Pawłowice widoczna jest duża różnica w liczbie i odsetku osób w wieku produkcyjnym
i poprodukcyjnym biorąc pod uwagę podział na płed. W grupie osób w wieku produkcyjnym odsetek
kobiet wynosi 48,38%, a mężczyzn 51,62%; natomiast w wieku poprodukcyjnym odsetek kobiet wynosi
67,4%, a mężczyzn 32,6%. Zdecydowana przewaga kobiet w grupie osób w wieku poprodukcyjnym jest
wskazówką dla konieczności podjęcia działao aktywizujących dla kobiet w wieku poprodukcyjnym.
Tabela 6 Liczba osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym w podziale na wiek - dane za rok 2016 r.

Lp.

Obszar
administracyjny

Liczba osób w wieku produkcyjnym

Liczba osób w wieku poprodukcyjnym

Kobiety

Mężczyźni

Kobiety

Mężczyźni

1

Pawłowice

1 038

848

226

85

2

Pawłowice Osiedle

2 015

2 412

483

240

3

Warszowice

584

664

205

114

4

Pniówek

176

163

65

33

5

Krzyżowice

293

330

115

63

6

Golasowice

437

464

137

71

7

Pielgrzymowice

854

863

283

132

8

Jarząbkowice

184

210

72

29

Suma

5 581

5 954

1 586

767

Odsetek

48,38%

51,62%

67,40%

32,60%

Źródło: Urząd Gminy Pawłowice

Mimo stabilnej sytuacji demograficznej w gminie Pawłowice - w latach 2012 - 2016 liczba
mieszkaoców zmniejszyła się o 142 osoby (liczba ludności spadła z 17 755 do 17 613). Gmina posiada
niekorzystny bilans migracji. Sołectwem o największym deficycie jeżeli chodzi o migrację jest
Pawłowice Osiedle. W latach 2012 - 2016 z Osiedla wymeldowało się 1 481 osób, a zameldowało 755.
W pozostałych sołectwach saldo migracji jest dodatnie. Ujemny bilans migracji w sołectwie Pawłowice
Osiedle jest jedną z ważnych przesłanek dla objęcia tego sołectwa programem rewitalizacji. Analizując
ruch migracyjny w Gminie Pawłowice jeżeli chodzi o kierunku migracji mieszkaoców, to okazuje się,
że w latach 2012-2016 najpopularniejszym kierunkiem migracji były miasta – aż 58% wszystkich
wymeldowani na pobyt stały dotyczyło migracji do miasta (37% na obszary wiejskie, 5% za granicę).
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Tabela 7 Bilans migracji w Gminie Pawłowice w latach 2012-2016

Lp.

Obszar administracyjny

Zameldowania ogółem

Wymeldowania ogółem

Bilans

1

Pawłowice

455

403

52

2

Pawłowice Osiedle

755

1 481

-726

3

Warszowice

214

175

39

4

Pniówek

105

88

17

5

Krzyżowice

123

116

7

6

Golasowice

207

132

75

7

Pielgrzymowice

338

248

90

8

Jarząbkowice

69

63

6

2 266

2 706

-440

Suma
Źródło: Urząd Gminy Pawłowice

Mimo ujemnego bilansu migracji, Gmina Pawłowice generalnie charakteryzuje się dodatnim saldem
przyrostu naturalnego. Istotną przesłanką jest to, że w latach 2012-2016 liczba urodzeo przewyższa
liczbę zgonów. W latach 2012-2016 w Gminie Pawłowice urodziły się 1 073 osoby, zmarło 631. W tych
latach liczba urodzeo była o 442 wyższa od liczby zgonów.
Tabela 8 Urodzenia i zgodny w latach 2012-2016 w gminie Pawłowice z podziałem na sołectwa

Obszar
administracyjny

Lp.

Urodzenia żywe
ogółem

Zgony ogółem

Bilans

1

Pawłowice

200

144

56

2

Pawłowice Osiedle

347

132

215

3

Warszowice

135

70

65

4

Pniówek

55

32

23

5

Krzyżowice

58

51

7

6

Golasowice

86

52

34

7

Pielgrzymowice

159

114

45

8

Jarząbkowice

33

36

-3

1 073

631

442

Suma
Źródło: Urząd Gminy Pawłowice

W zakresie spraw społecznych należy wziąd pod uwagę rosnąca liczbę osób starszych (w wieku
poprodukcyjnym) na obszarze gminy. Przez ludnośd w wieku produkcyjnym rozumie się ludnośd w
wieku zdolności do pracy (dla mężczyzn przyjęto wiek 65 i więcej, dla kobiet 60 lat i więcej). Do
najważniejszych przyczyn wzrostu liczby osób starszych w społeczeostwie należą przede wszystkim
wydłużanie czasu trwania ludzkiego życia oraz spadek liczby urodzeo. Władze samorządowe powinny
dokładad wszelkich starao, aby realizowad rozbudowane programy dla tej grupy społecznej, przede
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wszystkim zdrowotne, profilaktyczne i aktywizacyjne. Do czynników, które będą determinowały skalę i
strukturę zadao polityki adresowanej do starszego pokolenia i osób starszych należą m.in.


dostęp do świadczeo zdrowotnych,



poziom wykształcenia,



skala aktywności społecznej, w rodzinie oraz najbliższym otoczeniu i aktywności zawodowej,



zakres konsumpcji dóbr i usług, tak finansowanych z budżetu gospodarstwa domowego,
jak i ze środków publicznych.

Podając za danymi GUS w 2016 roku gminę Pawłowice zamieszkiwało 2 385 osób w wieku
poprodukcyjnym. Liczba seniorów w gminie rośnie z roku na rok. Zdecydowanie w grupie tych osób
przeważają kobiety. W 2016 roku stanowiły 68% ogółu seniorów.
Rysunek 2 Liczba osób w wieku poprodukcyjnym w Gminie Pawłowice w latach 2007-2016

1 726

1 770

1 801

1 846

1 990

1 919

2 082

2 158

1 425

1 476

2 281

2 385

1 554

1 613

1 143

1 260

1 354

1 219

1 318

1 182

582

586

636

657

682

772

588

601

727

583

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

ogółem

mężczyźni

kobiety

Źródło: GUS

Liczba osób niepełnoprawnych w gminie Pawłowice
Niepełnosprawnośd to jedno z ważnych powodów do przyznawania pomocy społecznej. Dane
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku (organ przyznający decyzje o stopniu
niepełnosprawności) pokazują, że w latach 2013-2016 w gminie Pawłowice 145 osób uzyskało decyzję
przyznającą stopieo niepełnoprawności. Doliczając do tego osoby, które uzyskały decyzję innych
organów (np. KRUS czy ZUS), i wystąpiły do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku o
dostęp do ulg i uprawnieo) liczba osób, które uzyskały decyzję o niepełnosprawności w tych latach
wynosi 438. Jest to pokaźna grupa osób, które powinny znaleźd dla siebie ofertę zarówno usług
publicznych (o charakterze zdrowotnym), jak i przedsięwzięd aktywizacyjnych.
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Tabela 9 Liczba osób zaliczonych do grupy niepełnosprawnych w Gminie Pawłowice w latach 2013 - 2016

Osoby zaliczone do osób
niepełnosprawnych prawomocnym
orzeczeniem lub wyrokiem sądu
Osoby zaliczone do stopnia
niepełnosprawności prawomocnym
orzeczeniem (o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczeniem o
wskazaniach do ulg i uprawnieo) lub
wyrokiem sądu

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

Suma

27

29

42

47

145

112

96

139

91

438

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku

Pomoc społeczna
Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej są realizowane w gminie Pawłowice przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2016 roku w gminie Pawłowice ze środowiskowej pomocy społecznej
skorzystały łącznie 184 osoby. Obrazując sytuację w odniesieniu do całej gminy, to średnio 1 osoba
na 100 w Gminie Pawłowice korzystała z pomocy finansowej w ramach pomocy społecznej.
Najczęstszymi powodami pozostawania w trudnej sytuacji rodzin korzystających z pomocy społecznej
były: ubóstwo, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawnośd, bezradnośd
w sprawach opiekuoczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego oraz potrzeba
ochrony macierzyostwa.
Tabela 10 Wskaźnikowy wymiar pomocy społecznej w gminie Pawłowice w latach 2012-2016

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

261

331

236

211

184

110

134

105

103

93

1,4%

1,8%

1,3%

1,2%

1,0%

254

238

223

185

248

519

470

408

370

509

2 122

1 994

1 887

2 145

3 313

Kwota zasiłków rodzinnych (wraz z
dodatkami) *tys. zł+

889

853

735

692

1 004

Kwota zasiłków pielęgnacyjnych *tys. zł+

611

615

617

618

640

Osoby korzystające ze środowiskowej
pomocy społecznej
Gospodarstwa domowe korzystające ze
środowiskowej pomocy społecznej wg
kryterium dochodowego
Zasięg korzystania ze środowiskowej
pomocy społecznej to udział
beneficjentów środowiskowej pomocy
społecznej w liczbie ludności ogółem
Rodziny otrzymujące zasiłki rodzinne na
dzieci
Dzieci, na które rodzice otrzymują zasiłek
rodzinny
Kwota świadczeo rodzinnych *tys. zł+

Źródło: GUS (Bank Danych Lokalnych) data pobrania: 20.10.2017 r.

Dane liczbowe pokazują, że szczególną intensywnośd w zakresie udzielania pomocy społecznej
w stosunku do liczby mieszkaoców zanotowano w sołectwie Pniówek, Krzyżowice, Golasowice
oraz Pawłowice Osiedle. Przy średniej dla gminy wynoszącej 0,98%, wskaźnik ten w Pniówku wynosi
3,0 %; Krzyżowicach 1,75%, Golasowicach 1,30% oraz Pawłowicach Osiedlu 0,96%. Szczegółowe
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zestawienie zakresu wsparcia w ramach pomocy społecznej w Gminie Pawłowice znajduje się w tabeli
poniżej.
Tabela 11 Statystyka korzystających z pomocy społecznej w Gminie Pawłowice – dane za 2016 r.

Osoby
(liczba osób)

Liczba
rodzin

Liczba osób
w rodzinach

Odsetek korzystających
z pomocy społecznej
w odniesieniu do liczby
mieszkaoców

Korzystający z pomocy społecznej
L.p.

Jednostka

1

Pawłowice

31

31

41

0,81%

2

Pawłowice Osiedle

51

51

111

0,96%

3

Warszowice

11

11

35

0,54%

4

Pniówek

17

17

42

3,00%

5

Krzyżowice

18

18

43

1,75%

6

Golasowice

19

19

59

1,30%

7

Pielgrzymowice

20

20

37

0,72%

8

Jarząbkowice

6

6

12

0,94%

173

173

380

0,98%

Całośd gminy

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowicach

Zasadniczą przyczyną w związku, z którą mieszkaocy wnioskują o pomoc z systemu pomocy społecznej,
jest ubóstwo i bezrobocie. Kolejnymi są długotrwała choroba, niepełnosprawnośd bezradnośd
w sprawach opiekuoczo - wychowawczych. Brak zatrudnienia, które nie jest tylko indywidualnym
problemem człowieka nim dotkniętego, ale niewątpliwie wpływa na życie i funkcjonowanie całej
rodziny, jest najczęstszym źródłem problemów i patologii.
Zauważalny jest spadek rodzin korzystających z pomocy społecznej, natomiast wzrasta liczba osób
samotnych, co może świadczyd o ich ubóstwie lub ich wykluczeniu społecznym. Uzupełnieniem tych
przyczyn przyznawania pomocy jest występowanie kilku zjawisk naraz, w tym ubóstwa. Kolejnym
powodem przyznania pomocy jest długotrwała choroba oraz niepełnosprawnośd. Bezradnośd
w sprawach opiekuoczo – wychowawczych, ochrona macierzyostwa, alkoholizm są problemami
towarzyszącymi tym zjawiskom. Często ludzie nie przyznają się do swoich uzależnieo lub bezradności –
nie radzenia sobie z problemami życia codziennego, a co za tym idzie nie utożsamiają się z takimi
problemami.
Poniżej w tabeli przedstawiony został poziom udzielania świadczeo z pomocy społecznej za rok 2016
z uwzględnieniem kwoty udzielonych świadczeo. Wskaźnik kwoty udzielonych świadczeo pokazuje
stopieo intensywności udzielanej pomocy społecznej. Pokazanie go w stosunku do liczby mieszkaoców
daje ogólny obraz korzystania z pomocy społecznej w poszczególnych sołectwach gminy. W stosunku
do liczby mieszkaoców najwięcej świadczeo pomocy społecznej uzyskują mieszkaocy Pniówka,
Golasowic oraz Pawłowic. Podając za danymi OPS w Pawłowicach w 2016 roku na świadczenia w
ramach pomocy społecznej wydano kwotę 376 404,26 zł.
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Tabela 12 Liczba udzielonych świadczeo według stanu na 2016 r. [zł+

L.p.

Jednostka

Kwota udzielonych świadczeo
ogółem *zł+

Kwota udzielonych świadczeo
w przeliczeniu na 100 mieszkaoców
[zł+

1

Pawłowice

99 923,65

2 621

2

Pawłowice Osiedle

89 527,46

1 692

3

Warszowice

19 515,07

959

4

Pniówek

36 781,35

6 498

5

Krzyżowice

18 971,28

1 845

6

Golasowice

42 221,62

2 886

7

Pielgrzymowice

61 638,95

2 217

8

Jarząbkowice

7 824,88

1 225

376 404,26

2 137

Całośd gminy

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowicach

Bezpieczeostwo
Wysoki stopieo problemów w sferze społecznej danego obszaru jest jednym z podstawowych
czynników wskazujących na koniecznośd działao rewitalizacyjnych. Za bezpieczeostwo na terenie
gminy Pawłowice odpowiada Komisariat Policji w Pawłowicach, podlegający pod Komendę Powiatową
Policji w Pszczynie. Bardzo istotnym elementem problemowym identyfikowanym w gminie Pawłowice
w sferze społecznej jest przestępczośd, która w większości wynika ze złej sytuacji materialnej rodzin
i negatywnych wzorców rodzinnych.
W roku 2016 Komisariat Policji w Pawłowicach odnotował 89 przestępstw na terenie gminy.
Największa liczba przestępstw została dokonana w sołectwie Pawłowice Osiedle - 31 (na 89 ogólnie
popełnionych). Liczba ofiar przemocy domowej / przemocy w rodzinie wyniosła na koniec 2016 roku
34 osoby. Spośród nich najliczniejszą grupę stanowiły kobiety oraz małoletni. W 2016 roku liczba
założonych Niebieskich Kart wyniosła 43. Spośród nich 22 zostało założonych w terenie sołectwa
Pawłowice Osiedle.
Tabela 13 Liczba przestępstw oraz liczba ofiar przemocy w 2016 r z podziałem na sołectwa gminy Pawłowice

Lp.

Sołectwo

Ogólna liczba
przestępstw

Liczba ofiar przemocy
(niebieskie karty)

Liczba założonych
Niebieskich Kart

1

Pawłowice

25

3

6

2

Pawłowice Osiedle

31

18

22

3

Warszowice

5

5

7

4

Pniówek

12

1

1

5

Krzyżowice

2

1

1

6

Golasowice

6

2

2

7

Pielgrzymowice

8

3

3

8

Jarząbkowice

0

1

1
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Razem gmina

89

34

43

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komisariatu Policji w Pawłowicach

Poniższa tabela obrazuje rozkład przestrzenny wskaźnika dokonanych przestępstw w stosunku do
liczby mieszkaoców w gminie Pawłowice. Wskaźnik obrazujący średnią popełnianych przestępstw w
stosunku do liczby mieszkaoców wynosi 0,51%. Najwyższy wskaźnik przestępczości odnotowano w
sołectwie Pawłowice - 0,66%, Pawłowice Osiedle - 0,59% i Pniówek – 2,12%. Zakłada się, że to właśnie
te sołectwa są w największym stopniu dotknięte są problemami o charakterze społecznym. Jednakże
należy wziąd pod uwagę fakt, że przestępstwa dokonywane w sołectwie Pniówek mają ścisłe
powiązanie z funkcjonującym w tym sołectwie zakładzie pracy – KWK Pniówek (kradzieże samochodów
na parkingu przy tym największym zakładzie pracy w gminie). Najczęściej popełnianymi
przestępstwami na terenie gminy Pawłowice są m.in. kradzieże, zniszczenia mienia, kradzieże
z włamaniem, nietrzeźwi kierujący, przestępstwa narkotykowe, a także przestępstwa przeciwko
rodzinie.
Tabela 14 Wskaźnik dotyczące przestępczości w odniesieniu do poszczególnych sołectw Pawłowice - stan na 2016 r.

Lp.

Sołectwo

Ogólna liczba przestępstw
w stosunku do liczby
mieszkaoców

Liczba ofiar przemocy
w stosunku do liczby
mieszkaoców

1

Pawłowice

0,66%

0,08%

2

Pawłowice Osiedle

0,59%

0,34%

3

Warszowice

0,25%

0,25%

4

Pniówek

2,12%

0,18%

5

Krzyżowice

0,19%

0,10%

6

Golasowice

0,41%

0,14%

7

Pielgrzymowice

0,29%

0,11%

8

Jarząbkowice

0,00%

0,16%

0,51%

0,19%

Razem gmina
Źródło: opracowanie własne

Poniższa tabela obrazuje rozkład przestrzenny wskaźnika liczby ofiar przemocy (w procedurze
Niebieskiej Karty) w stosunku do liczby mieszkaoców w gminie Pawłowice. Największa liczba ofiar
przemocy pochodzi z sołectwa Pawłowice Osiedle – 18 (na 24 w skali całej gminy). W stosunku do
liczby mieszkaoców problem ten występuje prócz Osiedla w sołectwie Warszowice, Pniówek,
Golasowice oraz Jarząbkowice.
Tabela 15 Liczba i odsetek ofiar przemocy w Gminie Pawłowice – dane za 2016 r.

L.p.

Jednostka

Liczba ofiar przemocy
(w procedurze
niebieskiej karty)

Odsetek liczby ofiar
w skali gminy

Odsetek
mieszkaoców

1

Pawłowice

3

12,50%

21,64%

2

Pawłowice Osiedle

18

33,33%

30,04%

3

Warszowice

5

20,83%

11,55%

4

Pniówek

1

4,17%

3,21%

strona 25
Id: E02738E3-9370-4927-80EB-A43FA515CEB6. Projekt

Strona 25

Program Rewitalizacji Gminy Pawłowice 2018-2023

L.p.

Jednostka

Liczba ofiar przemocy
(w procedurze
niebieskiej karty)

Odsetek liczby ofiar
w skali gminy

Odsetek
mieszkaoców

5

Krzyżowice

1

4,17%

5,84%

6

Golasowice

2

8,33%

8,31%

7

Pielgrzymowice

3

12,50%

15,78%

8

Jarząbkowice

1

4,17%

3,63%

9

Całośd gminy

34

100%

100%

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowicach

Dane pozyskane z Komisariatu Policji w Pawłowicach dotyczące interwencji tamtejszej Policji pokazują,
że w 2016 roku Policja w Pawłowicach interweniowała 352 razy, z czego 185 jako interwencja
domowa, a 167 razy jako interwencja w strefie publicznej. Zdecydowanie największa liczba interwencji
domowych w 2016 roku miała miejsce w sołectwie Pawłowice Osiedle - 101 (na 185 w skali całej
gminy). Odnosząc liczbę interwencji Policji do liczby mieszkaoców, najmniej korzystana sytuacja w
zakresie przemocy domowej ma miejsce w sołectwie Pawłowice Osiedle, Pniówek, Krzyżowice oraz
Jarząbkowice. W 2016 roku na terenie gminy Policja miała 167 interwenci w przestrzeni publicznej.
Największa ich liczba miała miejsce w sołectwach Pawłowice i Pawłowice Osiedle. W odniesieniu do
liczby mieszkaoców to najmniej bezpiecznymi sołectwami są właśnie Pawłowice i Pawłowice Osiedle.
Najbezpieczniej jest w Pielgrzymowicach, Krzyżowicach i Golasowicach. Szczegółowe dane dotyczące
liczby interwencji domowych przedstawione zostały w tabeli poniżej.
Tabela 16 Liczba interwencji Policji - domowych i publicznych w stosunku do liczby mieszkaoców w 2016 r podziałem na
sołectwa gminy Pawłowice

Lp.

Sołectwo

Liczba interwencji
domowych

Liczba interwencji
domowych w
stosunku do
liczby
mieszkaoców

Liczba interwencji
publicznych

Liczba interwencji
publicznych
w stosunku
do liczby
mieszkaoców

1

Pawłowice

22

0,58%

68

1,78%

2

Pawłowice Osiedle

101

1,91%

69

1,30%

3

Warszowice

8

0,39%

9

0,44%

4

Pniówek

7

1,24%

5

0,88%

5

Krzyżowice

11

1,07%

3

0,29%

6

Golasowice

14

0,96%

5

0,34%

7

Pielgrzymowice

13

0,47%

5

0,18%

8

Jarząbkowice

9

1,41%

3

0,47%

Razem gmina

185

1,05%

167

0,95%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komisariatu Policji w Pawłowicach

Poza ogólną liczbą przestępstw specyficznym czynnikiem dla gminy jest istotne zagrożenie
powodowane w ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem nietrzeźwych kierowców.
Wskazany element z jednej strony wpływa na poczucie bezpieczeostwa mieszkaoców, szczególnie tych
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mieszkających w pobliżu głównych szlaków komunikacyjnych, z drugiej natomiast ma charakter
bezpośrednio związany z łamaniem prawa.
W 2016 roku w gminie Pawłowice doszło łącznie do 262 zdarzeo w ruchu drogowym. Spośród nich
zdecydowana większośd (96,5%) to kolizje. W wyniku zaistniałych wydarzeo żadna z ofiar nie poniosła
śmierci, a 9 zostało rannych. Największą liczbą zdarzeo drogowych odnotowano w sołectwie
Pawłowice Osiedle - 110 (41,9% ogółu).
Tabela 17 Wskaźniki dotyczące bezpieczeostwa w ruchu drogowym w Gminie Pawłowice – stan na 2016

Lp.

Sołectwo

Liczba zdarzeo
w ruchu drogowym

Liczba
wypadków

Liczba
zabitych

Liczba
rannych

Liczba
kolizji

1

Pawłowice

68

1

0

2

53

2

Pawłowice Osiedle

110

5

0

4

119

3

Warszowice

44

2

0

2

42

4

Pniówek

14

0

0

0

14

5

Krzyżowice

6

1

0

1

5

6

Golasowice

7

0

0

0

7

7

Pielgrzymowice

9

0

0

0

9

8

Jarząbkowice

4

0

0

0

4

Suma

262

9

0

9

253

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie

Wskazane powyżej dane informują nas o liczbie zdarzeo w ruchu drogowym. Największa liczba zdarzeo
drogowych dokonywana jest w sołectwie Pawłowice, Pawłowice Osiedle oraz Warszowice (przez
sołectwo Pawłowice oraz Warszowice przebiega droga krajowa nr 81). Dla uzyskania pełnego obrazu
skali zjawiska oraz wpływu na jakośd życia postanowiono te dane przedstawid w odniesieniu do liczby
mieszkaoców danego sołectwa. Ogólna liczba zdarzeo drogowych w stosunku do liczby mieszkaoców
gminy wyniosła 1,49%. Największa liczba zdarzeo w stosunku do liczby mieszkaoców odnotowano
w sołectwach Pawłowice, Pawłowice Osiedle, Warszowice i Pniówek. Sytuacja ta jest ściśle powiązana
z układem komunikacyjnym gminy. Przez sołectwa o najwyższym wskaźniku zdarzeo drogowych
przebiegają główne i ruchliwe drogi.
Tabela 18 Wskaźniki dotyczące bezpieczeostwa w ruchu drogowym w stosunku do liczby mieszkaoców 2016 r.

Lp.

Sołectwo

Liczba zdarzeo
w ruchu drogowym
w stosunku do liczby mieszkaoców

Liczba kolizji w stosunku do
liczby mieszkaoców

1

Pawłowice

1,78%

1,39%

2

Pawłowice Osiedle

2,08%

2,25%

3

Warszowice

2,16%

2,06%

4

Pniówek

2,47%

2,47%

5

Krzyżowice

0,58%

0,49%

6

Golasowice

0,48%

0,48%

7

Pielgrzymowice

0,32%

0,32%
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Lp.
8

Sołectwo

Liczba zdarzeo
w ruchu drogowym
w stosunku do liczby mieszkaoców

Liczba kolizji w stosunku do
liczby mieszkaoców

0,63%

0,63%

1,49%

1,44%

Jarząbkowice
Wskaźnik dla gminy

Źródło: opracowanie własne

Rynek pracy
Zjawisko bezrobocia to, poza zagadnieniami bezpieczeostwa i ubóstwa, podstawowy mierzalny miernik
poziomu degradacji społecznej danego obszaru. Na koocu 2016 roku na terenie gminy Pawłowice 278
osób posiadało status osoby bezrobotnej (dane Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie), a wskaźnik
liczby bezrobotnych w stosunku do liczby mieszkaoców kształtuje się na poziomie 1,58%. W 2016
na terenie gminy bez pracy pozostawało 83 mężczyzn i 195 kobiet. Tak znaczne różnice świadczą
o mniej korzystnej sytuacji kobiet na lokalnym rynku pracy. Najwyższy współczynnik bezrobocia w
stosunku do liczby mieszkaoców występuje w następujących sołectwach: Pawłowice Osiedle (2,12%),
Krzyżowice (1,46%) oraz Pawłowice (1,42%).
Tabela 19 Wskaźnik liczby bezrobotnych w odniesieniu do poszczególnych sołectw Gminy Pawłowice na koniec 2016 r.

Lp.

Sołectwo

Bezrobotni

Bezrobotni
w stosunku do
liczby mieszkaoców

Długotrwale
bezrobotni

Długotrwale bezrobotni
w stosunku do liczby
mieszkaoców

1

Pawłowice

54

1,42%

8

0,21%

2

Pawłowice Osiedle

112

2,12%

22

0,42%

3

Warszowice

24

1,18%

4

0,20%

4

Pniówek

7

1,24%

2

0,35%

5

Krzyżowice

15

1,46%

2

0,19%

6

Golasowice

20

1,37%

3

0,21%

7

Pielgrzymowice

39

1,40%

5

0,18%

8

Jarząbkowice

7

1,10%

2

0,31%

278

1,58%

48

0,27%

Suma

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP Pszczyna i liczby mieszkaoców

Dane PUP w Pszczynie potwierdzają prawidłowośd polegającą na tym, że im dłuższy jest czas
pozostawania bez pracy, tym trudniej jest ją zdobyd. Wiąże się to ze zjawiskiem wyuczonej
bezradności. Osoby bezrobotne powyżej 24 miesięcy stanowiły 17,2% mieszkaoców nie świadczących
pracy. Największa liczba bezrobotnych kobiet zamieszkuje sołectwo Pawłowice Osiedle.
Tabela 20 Wskaźnik liczby bezrobotnych w odniesieniu do poszczególnych sołectw Gminy Pawłowice na koniec 2016 r.

Lp.

Sołectwo

Bezrobotne kobiety

Bezrobotne kobiety
w stosunku do liczby mieszkaoców

1

Pawłowice

37

0,97%

2

Pawłowice Osiedle

75

1,42%

3

Warszowice

20

0,98%

4

Pniówek

6

1,06%

5

Krzyżowice

9

0,88%
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Lp.

Sołectwo

Bezrobotne kobiety

Bezrobotne kobiety
w stosunku do liczby mieszkaoców

6

Golasowice

14

0,96%

7

Pielgrzymowice

28

1,01%

8

Jarząbkowice

6

0,94%

195

1,11%

Suma

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP Pszczyna i liczby mieszkaoców

W gminie Pawłowice zauważalne jest zjawisko niskiej aktywności zawodowej kobiet. Dane GUS za
2016 roku pokazują, że na ogólną liczbę pracujących wynosząca 8 888 osób, 7 099 to mężczyźni, a 1
789 kobiety. Kobiety stanowią jedynie 20% ogółu pracujących. Powodem tego zjawiska jest dominacja
przemysłu wydobywczego na mapie gospodarczej gminy - KWK Pniówek oraz przyjęty model
kulturowy, w którym mężczyzna pracuje, a kobieta pozostaje bierna zawodowo. W tej sytuacji
powinno dokładad się wszelkich starao, aby kobiety mogły podejmowad zatrudnienie.
Rysunek 3 Pracujący według płci w gminie Pawłowice w latach 2010-2016

12 000
10 000

8 481

8 773

8 884

6 825

7 139

7 244

1 656

1 634

2010

2011

9 321

9 690

9 138

8 888

7 332

7 099

8 000
6 000

7 653

7 922

1 640

1 668

1 768

1 806

1 789

2012

2013

2014

2015

2016

4 000
2 000
0
pracujący ogółem

w tym mężczyźni

w tym kobiety

Źródło: dane GUS

Frekwencja wyborcza
Ważnym czynnikiem z grupy tych społecznych, wyrażających poziom aktywności obywatelskiej jest
frekwencja wyborcza w wyborach lokalnych. Jest ona ważnym miernikiem zaangażowania
mieszkaoców w sprawy o znaczeniu lokalnym. Lokalne wybory są istotne z punktu widzenia bliskości
przestrzennej i społecznej spraw i osób, których dotyczą. Co więcej, skutki podejmowanych decyzji
(wybory radnych) są istotne ze względu na wspomnianą bliskośd, dlatego wyborcom powinno bardziej
zależed na tego typu wyborach.
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Rysunek 4 Frekwencja wyborcza w 2014 roku w poszczególnych obwodach – wybory do Rady Gminy Pawłowice *%+
Średnia dla gminy

52,55

16. Pniówek

55,45

15. Jarząbkowice

52,00

14. Krzyżowice (ZSP)

51,13

13. Golasowice (DS)

52,15

12.Warszowice (SP)

50,95
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55,61

10. Pielgrzymowice (DS)

53,55

9. Pielgrzymowice (DS)

56,37

8. Pawłowice Osiedle (DKO)

44,81

7. Pawłowice Osiedle (DKO)

45,21

6. Pawłowice Osiedle (ZSO)

46,95

5. Pawłowice Osiedle (SP 2)

35,50

4. Pawłowice Osiedle (SP 2)

44,83

3. OSP Pawłowice

59,26

2. Pawłowice (UG)

67,15

1. Pawłowice (UG)

65,89
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Źródło: www. samorzad2014.pkw.gov.pl

Analizując dane dotyczące frekwencji w ostatnich wyborach samorządowych w 2014 roku do Rady
Gminy Pawłowice należy stwierdzid, że mieszkaocy sołectwa Pawłowice Osiedle wykazują się niższą
aktywnością obywatelską w odniesieniu do średniej gminnej, która wyniosła 52,55%. W sołectwie
Pawłowice Osiedle w obwodzie nr 5 (ul. Pukowca 4) frekwencja wyniosła jedynie 35,50% i była
najniższa w całej gminie. Najchętniej w wyborach samorządowych biorą udział mieszkaocy sołectwa
Pawłowice (okręg nr 1, 2 i 3). Niska frekwencja wyborcza winna przyczynid się do podejmowania
szerszych akcji, przedsięwzięd pro społecznych, budujących społeczeostwo obywatelskie oraz
integrujących mieszkaoców sołectwa Pawłowice Osiedle.
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Tabela 21 Zestawienie wskaźników sytuacji społecznej – wskaźnik odnoszący się do liczby mieszkaoców w danym sołectwie
Bilans
migracji
[osoba]

Liczba
korzystającyc
h z pomocy
OPS [osoba]

Kwota
udzielonych
świadczeo *zł+

Liczba
przestępstw
[zdarzenie]

Liczba ofiar
przemocy
[osoba]

Liczba
interwencji
Policji domowych
[szt.]

Liczba
interwencji
Policji publicznych
[szt.]

Liczba
zdarzeo
drogowych
[szt.]

Liczba
zarejestrowan
ych
bezrobotnych
[osoba]

"Liczba
bezrobotnych
o szczególnej
sytuacji na
rynku pracy
[osoba]

Bilans migracji
[osoba]

Pawłowice

-3,40

0,81

2 621,29

0,66

0,08

0,58

1,78

1,78

1,42

0,21

0,97

Pawłowice
Osiedle

-4,82

0,96

1 692,07

0,59

0,34

1,91

1,30

2,08

2,12

0,42

1,42

Warszowice

3,39

0,54

959,44

0,25

0,25

0,39

0,44

2,16

1,18

0,20

0,98

Pniówek

4,06

3,00

6 498,47

2,12

0,18

1,24

0,88

2,47

1,24

0,35

1,06

Krzyżowice

0,29

1,75

1 845,46

0,19

0,10

1,07

0,29

0,58

1,46

0,19

0,88

Golasowice

4,24

1,30

2 885,96

0,41

0,14

0,96

0,34

0,48

1,37

0,21

0,96

Pielgrzymowice

3,31

0,72

2 217,23

0,29

0,11

0,47

0,18

0,32

1,40

0,18

1,01

Jarząbkowice

-1,10

0,94

1 224,55

0,00

0,16

1,41

0,47

0,63

1,10

0,31

0,94

Gmina
Pawłowice
(średnia)

-0,81

0,98

2 137,08

0,51

0,19

1,05

0,95

1,49

1,58

0,27

1,11

Sołectwo

Zaznaczone pole dotyczy czynnika, który przekracza średnią na poziomie gminy
Źródło: opracowanie własne
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Syntetyczny wskaźnik sytuacji społecznej w gminie Pawłowice
W ramach prac nad opracowaniem dokonano podsumowania czynników zaliczanych do grupy
określającej sytuację społeczną w gminie z uwzględnieniem poszczególnych sołectw. W tym celu
opracowano wzór, którego wynikiem będzie porównywalny wskaźnik w odniesieniu do całej gminy.
Dla zobrazowania sytuacji społecznej zastosowano system wskaźnikowy. Metodologia określenia
wskaźnika przedstawia się następująco: najwyższą liczbę w danej kategorii przyjmowano, jako 100%.
Następnie wyodrębniono skalę od 0 do 5, gdzie 5 to najwyższa wartośd w danej kategorii, a 0
najniższa. W ramach obliczania wskaźnika jednostkowego dla danego sołectwa w danej kategorii
zastosowano następujący wzór:

x – wskaźnik syntetyczny,
a – wartośd odpowiedzi, wskaźnika w danym sołectwie (wykazanego w analizie desk research),
b – wartośd najwyższego wskaźnika w danej grupie w całej gminie.
Poniżej w tabeli przedstawiono zestawienie wskaźników w zakresie sytuacji społecznej w skali od 0
do 5.
W ramach przyjętej metodologii określono liczbowy wskaźnik dla każdego sołectwa w każdej
wskazanej kategorii. W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie wskaźnika syntetycznego w ramach
mierzalnych czynników określających sytuację społeczną.
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Tabela 22 Zestawienie wskaźników sytuacji społecznej – stan przekraczający średnią dla całej gminy ( w skali od 0 do 5)
Liczba ofiar
przemocy

Liczba
interwencji
Policji domowych

Liczba
interwencji
Policji publicznych

Liczba
zdarzeo
drogowych

Liczba
zarejestrowan
ych
bezrobotnych

Liczba
bezrobotnych
o szczególnej
sytuacji na
rynku prac

Liczba
bezrobotnych
kobiet w
stosunku do
liczby
mieszkaoców

1,55

1,16

1,51

5,01

3,61

3,34

2,50

3,42

1,30

1,38

5,00

5,00

3,66

4,21

4,99

4,95

4,99

0,90

0,74

0,58

3,62

1,03

1,24

4,38

2,78

2,34

3,46

4,79

5,01

5,00

5,00

2,60

3,24

2,48

5,01

2,92

4,21

3,73

Krzyżowice

0,34

2,92

1,42

0,46

1,43

2,80

0,82

1,18

3,44

2,32

3,08

Golasowice

5,00

2,16

2,22

0,97

2,01

2,51

0,96

0,97

3,22

2,44

3,37

Pielgrzymowice

3,90

1,20

1,71

0,68

1,59

1,22

0,51

0,66

3,31

2,14

3,55

Jarząbkowice

-1,29

1,56

0,94

0,00

2,30

3,69

1,32

1,27

2,58

3,73

3,31

Gmina
Pawłowice
(średnia)

-0,95

1,64

1,64

1,19

2,84

2,75

2,66

3,01

3,72

3,24

3,90

Bilans
migracji

Liczba
korzystającyc
h z pomocy
OPS

Kwota
udzielonych
świadczeo

Liczba
przestępstw

Pawłowice

-4,02

1,36

2,02

Pawłowice
Osiedle

-5,66

1,61

Warszowice

4,00

Pniówek

Sołectwo

Zaznaczone pole dotyczy czynnika, który przekracza średnią na poziomie gminy
Źródło: opracowanie własne
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Analiza sfery społecznej określonego obszaru, z punktu widzenia rewitalizacji uwzględnia zasadnicze
problemy jakie dotykają społecznośd i które mają wpływ na jej niski status społeczny, ubóstwo,
bezrobocie, koniecznośd korzystania ze świadczeo pomocy społecznej, zachowania niepożądane
społecznie, często implikujące niski poziom bezpieczeostwa. Dla uzyskania jednego wskaźnika
określającego

poziom

problemów

społecznych

w

poszczególnych

sołectwach

dokonano

podsumowania polegającego na zliczeniu liczby czynników, które przekraczają przyjętą średnią na
poziomie gminy Pawłowice. Sumaryczne zestawienie liczby czynników przekraczających średnią w
poszczególnych sołectwa zostało przedstawione na rysunku poniżej.
Rysunek 5 Liczba czynników analizy społecznej przekraczającej średnią gminną
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5
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Źródło: opracowanie własne

Analiza czynników społecznych (przy użyciu wskazanej metodologii) wskazuje na to, że problemy
społeczne najbardziej widoczne są w strzech sołectwach: Pawłowice Osiedle, Pniówek oraz Pawłowice.
Tym samym sołectwa te zostały uznane za podobszary zdegradowane w zakresie problemów
społecznych. W sołectwie Pawłowice Osiedle 9 na 11 czynników społecznych przekracza średnią
gminną, w Pniówku - 6, a w Pawłowicach 5.
Sołectwo Pawłowice Osiedle jest najbardziej narażone na problemy bezrobocia. Wszystkie badane
czynniki w tym zakresie przekroczyły średnią gminą. W szczególnie złej sytuacji na rynku pracy są
kobiety z terenu sołectwa Pawłowice Osiedle. W sołectwie tym jest również najmniej bezpiecznie liczba interwencji Policji w stosunku do liczby mieszkaoców jest na bardzo wysokim poziomie. W
sołectwie Pniówek dużą dynamikę w zakresie korzystania z pomocy społecznej oraz w zakresie
bezpieczeostwa. Ma to związek z faktem, że na tym terenie zlokalizowany jest największy zakład pracy
w gminie - KWK Pniówek i to właśnie ruch generowany przez pracowników tego zakładu dynamizuje
wskaźniki w tym zakresie.
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3.5 Czynniki środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne i techniczne – diagnoza
problemów
Analizę czynników środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych przeprowadzono
poprzez przedstawienie poszczególnych czynników w skali od 1 do 5, gdzie:
5 – bardzo wysokie natężenie zjawiska kryzysowego,
4 – wysokie natężenie zjawiska kryzysowego,
3 – przeciętne natężenie zjawiska kryzysowego,
2 – niskie natężenie zjawiska kryzysowego,
1 – bardzo niskie natężenie zjawiska kryzysowego.
Każdemu ocenianemu elementowi przyznano punkty w skali od 1 do 5, by potem w podsumowaniu
przeliczyd to na wskaźnik degradacji technicznej obszaru. Uzyskane wyniki stanowiły będą podstawę
do wyłonienia obszaru, który zostanie poddany rewitalizacji.
Sfera gospodarcza
W ramach analizy sfery gospodarczej posłużono się wskaźnikiem aktywności gospodarczej wyrażonym
w formie przeliczeniowej, stosunkiem zarejestrowanych działalności gospodarczych na 100
mieszkaoców w danej jednostce porównawczej. Wartośd wskaźnika aktywności gospodarczej dla
Gminy Pawłowice wyniosła 7,65. Świadczy to o relatywnie niskim poziomie przedsiębiorczości
mieszkaoców, gdyż średnia w powiecie pszczyoskim wynosi 10,3 a w województwie śląskim 10,2.
Tabela 23 Wskaźnik aktywności gospodarczej (liczba firm w stosunku do liczby mieszkaoców) – porównanie

Sołectwo (jednostka porównawcza)

Wskaźnik liczby przedsiębiorstw w przeliczeniu na 100
mieszkaoców

Pawłowice

9,18

Pawłowice Osiedle

6,43

Warszowice

7,33

Pniówek

7,07

Krzyżowice

7,98

Golasowice

7,59

Pielgrzymowice

8,27

Jarząbkowice

7,20

Gmina Pawłowice (średnia)

7,65

Źródło: opracowanie własne

W skali gminy najwyższą wartośd wskaźnika liczby przedsiębiorstw do liczby mieszkaoców odnotowano
w Pawłowicach - 9,18. Za to najmniej korzystna sytuacja panuje w Pawłowicach Osiedlu (6,43),
Pniówku (7,07) oraz Jarząbkowicach (7,20).
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Rysunek 6 Wskaźnik aktywności gospodarczej (liczba firm w stosunku do liczby mieszkaoców) – porównanie

Źródło: opracowanie własne

Kolejna zmienna z zakresu sfery gospodarczej opisuje kondycję lokalnych przedsiębiorstw. Wskaźnik
wyliczony stosunkiem podmiotów nowozarejestrowanych do podmiotów wyrejestrowanych obrazuje
tendencje dotyczące decyzji o wyborze ścieżki przedsiębiorczej bądź całkowitej rezygnacji z tej ścieżki.
Graniczną wielkością jest wartośd 1. W przypadku, gdy wskaźnik wskazuje wartośd powyżej 1, świadczy
to o pozytywnej kondycji lokalnych przedsiębiorstw. Jak wynika z przeprowadzonej analizy, kondycja
lokalnych przedsiębiorstw w Gminie Pawłowice plasuje się na niskim poziomie, gdyż finalna rotacja
podmiotów gospodarczych osiąga poziom 1,10. Najbardziej korzystna sytuacja w tym zakresie
występuje w sołectwie Pawłowice (1,22) oraz Pielgrzymowice (1,15). Z kolei obszarem o najniższej
wartości wskaźnika jest Pawłowice Osiedle (0,76) oraz Jarząbkowice (0,84).
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Rysunek 7 Kondycja lokalnych przedsiębiorstw – podział na sołectwa

Źródło: opracowanie własne

Sfera środowiskowa
Sfera środowiskowa odgrywa ważną rolę w życiu mieszkaoców gminy. W ramach analizy strefy
środowiskowej skupiono się na pięciu kluczowych czynnikach. Są nimi: liczba budynków pokrytych
azbestem, jakośd powietrza atmosferycznego, poziom natężenia hałasu oraz dostęp do terenów
zielonych.
Na terenie Gminy Pawłowice przeprowadzono inwentaryzację materiałów azbestowych. Zgodnie
z nią ustalono, iż znajduje się tam 488 budynków zawierających azbest. Szacowany łączny ciężar
azbestu wynosi 890 954 kg. Z analizy wynika, że wyroby zawierające azbest to głównie faliste i płaskie
płyty azbestowo – cementowe, służące jako pokrycie dachowe oraz elewacja w budynkach
mieszkalnych i budynkach zabudowy gospodarczej. Obiekty zawierające azbest stanowią poważny
problem środowiskowy w skali gminy. Jak wynika z poniższej grafiki, obszarem o najwyższej wartości
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wskaźnika wyrobów azbestowych jest Golasowice (6,69) i Pielgrzymowice (6,07). Średnia wartośd
wskaźnika dla całej gminy wyniosła 2,77.
Rysunek 8 Liczba budynków pokrytych azbestem na 100 mieszkaoców

Źródło: opracowanie własne

Jakośd powietrza atmosferycznego na terenie gminy Pawłowice
Jakośd powietrza atmosferycznego na terenie gminy Pawłowice kształtowana jest przez emisję pyłów
i gazów, których źródłem są głównie: emisja niska, emisja niezorganizowana, procesy energetyczne
i przemysłowe (których źródła znajdują się poza obszarem gminy). Obszar zabudowy mieszkaniowej
oraz zabudowa jednorodzinna rozproszona, zaopatrywane są w ciepło z indywidualnych źródeł,
opalanych paliwami stałymi (węgiel kamienny, miał), olejem opałowym, gazem ziemnym, względnie
energią elektryczną. Instalacje indywidulane są jednym z większych emiterów zanieczyszczeo do
atmosfery, gdyż lokalne źródła ciepła zazwyczaj charakteryzują się niską sprawnością i brakiem
jakichkolwiek urządzeo ochrony atmosfery.
W kontekście analizy sfery środowiskowej zmienna dotycząca jakości powietrza atmosferycznego
została skwantyfikowana na niskim poziomie, co wskazuje na złą jakośd powietrza atmosferycznego
w gminie.
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Podając za opracowaniem pt. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pawłowice główną przyczyną
wystąpienia przekroczeo pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu w okresie zimowym jest
emisja z indywidualnego ogrzewania budynków, w okresie letnim bliskośd głównej drogi z
intensywnym ruchem, emisja wtórna zanieczyszczeo pyłowych z powierzchni odkrytych, np. dróg,
chodników, boisk oraz niekorzystne warunki meteorologiczne, występujące podczas powolnego
rozprzestrzeniania się emitowanych lokalnie zanieczyszczeo.
Według danych Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (Piętnasta roczna ocena jakości
powietrza w województwie śląskim obejmująca 2016 r.) wartości średnie stężeo pyłu PM10 w 2016
roku wyniosły (wartośd dopuszczalna 40 µg/m ):


w aglomeracji górnośląskiej od 37 do 47 µg/m3,



w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej – od 42 do 47 µg/m3,



w Bielsku-Białej - 36 µg/m3,



w Częstochowie - 30 µg/m3,



w strefie śląskiej od 23 do 51 µg/m3.

Wartośd dopuszczalna stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 w 2016 roku powiększona o margines
tolerancji, wynosząca 26 μg/m wyniosła:


w aglomeracji górnośląskiej – 27 μg/m3,



w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej - 29 μg/m3,



w strefie Bielsko-Biała miasto - 28 μg/m3,



w strefie Częstochowa miasto - 25 μg/m3,



w strefie śląskiej - od 19 do 33 μg/m3 w Godowie.

W gminie Pawłowice rozlokowane są sensory do badania jakości powietrza. Umiejscowione
są w następujących lokalizacjach: Krzyżowice, Pniówek, Pawłowice, Pawłowice Osiedle, Jarząbkowice,
Pielgrzymowice i Golasowice. Na podstawie przeprowadzonej w grudniu 2016 roku analizy zapisów
sensorów prowadzone przez pracowników Urzędu Gminy w Pawłowicach dokonano podziału
jednostek porównawczych pod kątem liczby dni, w których wskaźniki pokazywały przekroczenie
zanieczyszczenia powietrza powyżej średniej dopuszczalnej w aglomeracji rybnicko - jastrzębskiej (dla
PM 10 – 47 μg/m3, a dla PM2,5 - 29 μg/m3).
Tabela 24 Liczba dnia w grudniu 2016 roku, w którym przekroczone były wartości zanieczyszczenia powietrza dla jednostek
porównawczych

Sołectwo (jednostka porównawcza)

PM 2,5

PM 10

Pawłowice

29

28

Pawłowice Osiedle

29

28

Warszowice

21

24

Pniówek

24

23
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Krzyżowice

15

15

Golasowice

19

25

Pielgrzymowice

14

14

Jarząbkowice

12

14

Dane: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Pawłowice
Rysunek 9 Jakośd powietrza atmosferycznego w gminie Pawłowice

Źródło: opracowanie własne

Kolejną zmienną poddaną analizie jest poziom natężenia hałasu. Głównymi źródłami hałasu
kształtującymi klimat akustyczny środowiska w Gminie Pawłowice są: hałas komunikacyjny (drogowy,
kolejowy) oraz hałas przemysłowy. Ocena poziomu hałasu uzależniona została od lokalizacji przemysłu
oraz stopnia natężenia ruchu na terenie ciągów komunikacyjnych znajdujących się w gminie. Dla
zobrazowania poziomu wpływu hałasu na daną jednostkę porównawczą posłużono się poprzez
wskaźnik obrazujący relację powierzchni do długości dróg krajowych i wojewódzkich w danym
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sołectwie. Przez gminę Pawłowice przebiega droga wojewódzka nr 81 (tzw. Wiślanka) oraz dwie drogi
wojewódzkie: 933 oraz 938.
Tabela 25 Wskaźnik wpływu hałasu na daną jednostkę porównawczą

Powierzchnia [ha]

Długośd dróg krajowych i
wojewódzkich

Wskaźnik powierzchnia do
długości dróg krajowych i
wojewódzkich

1 771

12,5

142

46

0

0

1 485

4,5

330

Pniówek

444

0,875

507

Krzyżowice

997

0

0

Golasowice

761

2,75

277

1 328

0,875

1 518

Jarząbkowice

735

3,75

196

Gmina (całośd)

7567

25,25

300

Sołectwo (jednostka
porównawcza)
Pawłowice
Pawłowice Osiedle
Warszowice

Pielgrzymowice

Dane: opracowanie własne
Jak wynika z powyższej tabeli, trzy jednostki porównawcze mają zdecydowanie najpoważniejszym
problem z hałasem: Pielgrzymowice, Warszowice oraz Pniówek. Jednakże do sołectwo narażonych na
hałas należy dołączyd również Pawłowice oraz Pawłowice Osiedle, a to z uwagi na fakt, że przez
sołectwo Pawłowice przebiegają wszystkie najruchliwsze drogi w gminie, a droga wojewódzka 933
przebiega w bliskim sąsiedztwie (30 m) od zabudowy wielorodzinnej sołectwa Pawłowice Osiedle.
Podając za dokumentem pt. Program Ochrony Środowiska Przed Hałasem dla Województwa Śląskiego
do roku 2018 dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż odcinków dróg o natężeniu ruchu
powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 000
pociągów rocznie droga krajowa Nr 81 na odcinku Żory - Pawłowice należy do dróg najbardziej
obciążonych dróg w regionie (ponad 6 mln samochodów rocznie). Drogi wojewódzkie 933 oraz 938
również są wskazywane jako drogi ruchliwe, mające znaczny wpływ na emisję hałasu.
Ostatnią z omawianych zmiennych jest dostępnośd terenów zielonych, które to z kolei mają coraz
większy wpływ na ocenę jakości życia, możliwośd spędzania czasu wolnego, relaksu. Czynnik ten
określa zlokalizowanie na danym obszarze zagospodarowanych (z utwardzonymi ścieżkami oraz
elementami małej architektury) terenów zielonych – głownie parków, z których można skorzystad
rekreacyjnie.
Dla obliczenia wskaźnika dostępu terenów zielonych przyjęto definicję i kategorie stosowane przez
GUS w zakresie terenów zielonych. Tereny zielone to obszar wraz z infrastrukturą techniczną i
budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, znajdujące się w granicach wsi o
zwartej zabudowie, pełniące funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe.
W tym zakresie zsumowano powierzchnie następujących rodzajów terenów zielonych: parki
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spacerowo – wypoczynkowe, zieleoce, zieleo uliczna, tereny zieleni osadowej, parki, zieleoce i tereny
zieleni osiedlowej oraz lasy gminne.
Tabela 26 Dostęp do trenów zielonych z podziałem na jednostki porównawcze

Sołectwo (jednostka
porównawcza)

Powierzchnia sołectwa *ha+

Powierzchnia terenów
zielonych [ha]

% terenów zielonych
względem powierzchni

1771

4,40

0,25

46

0,02

0,04

Warszowice

1485

1,10

0,07

Pniówek

444

0,90

0,20

1,20

0,12

Pawłowice
Pawłowice Osiedle

997

Krzyżowice
Golasowice

761

1,60

0,21

Pielgrzymowice

1328

4,28

0,32

Jarząbkowice

735

2,10

0,29

7 567

15,60

0,21

Gmina (całośd)

Dane: opracowanie własne na podstawie danych GUS
Kształtowanie się pogody i klimatu na obszarze Pawłowic w dużej mierze uwarunkowane jest
występowaniem na tym terenie licznych stawów jak również znajdującym się w niewielkiej odległości
zbiornikiem Goczałkowickim. W ciągu roku najczęstszy jest tu napływ powietrza z północnego zachodu

i zachodu.

Mimo

podejmowanych

licznych

inicjatyw

inwestycyjnych

dostępnośd

zagospodarowanych terenów zielonych w gminie jest stosunkowo ograniczona oraz nierównomierna.
Jak wynika z analizy, obszarami o wysokiej dostępności do terenów zielonych są Pawłowice,
Pielgrzymowice oraz Jarząbkowice. W sołectwach tych dostępne są zagospodarowane tereny zielone,
głownie przy kościołach, dawnych rezydencjach, dworach. Odwrotna sytuacja panuje w przypadku
sołectwa Pawłowice Osiedle.
Największą powierzchnię terenów zielonych znajdujemy w sołectwie Pawłowice, Golasowice oraz
Pielgrzymowice. Sołectwo Pawłowice Osiedle najmniej. Brak bezpośredniego do terenów zielonych
przekłada się na niższą jakośd życia na danym obszarze.
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Rysunek 10 Dostęp do terenów zielonych – analiza porównawcza

Źródło: opracowanie własne

Sfera przestrzenno-funkcjonalna
Cały teren gminy posiada aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz
uchwalone w 2009 roku Studium uwarunkowao i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Pawłowice z dnia 23 czerwca 2015 r. Na koniec 2015 roku 11 planów sporządzonych jest w oparciu o
ustalenia aktualnego studium natomiast pozostałe 14 planów było sporządzonych wcześniej tj.
zgodnie ze studium z 1997 roku. Na obecny układ struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy wpływ
miały następujące czynniki:


Historyczny układ sołectw tworzących obecny obszar administracyjny gminy satelitarnie
położonych w stosunku do Pawłowic, jako sołectwa wiodącego,



Górnictwo węgla kamiennego poprzez lokalizację kopalni „Pniówek” wywołało intensywną
urbanizację centralnej części gminy (jednostki Pawłowice i Pawłowice – Osiedle),
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Przebieg drogi krajowej nr 81 na kierunku północ – południe stymulujące rozwój usług
w korytarzu tej arterii.

Centralny obszar gminy - na zachód od drogi krajowej nr 81 charakteryzuje się najbardziej
zorganizowaną oraz zwartą strukturą zabudowy. Obszar ten rozwija się w układzie prostokątnych
kwartałów tworzonych przez ulice publiczne. Układ ten – poza centrum historycznym – rozwija się
w nawiązywaniu do kopalni „Pniówek” największego zakładu przemysłowego gminy.
Jedną z ważnych zmiennych w kontekście niskich wskaźników w zakresie liczby podmiotów
gospodarczych w stosunku do liczby mieszkaoców jest dostęp do przestrzeni do prowadzenia
działalności gospodarczej. Możliwości podejmowania działalności gospodarczej jest warunkowana
dostępem do pomieszczeo do tego przeznaczonych.
W tym celu dokonano analizy dostępnych lokali na prowadzenie działalności gospodarczej. Dokonano
jednorazowego przeglądu dostępnych ofert na rynku komercyjnym (strony internetowe, rozmowy
telefoniczne) oraz przeprowadzono rozmowy indywidualne z pracownikami samorządowymi Gminy
Pawłowice pod kątem dostępu do lokali komunalnych na prowadzenie działalności gospodarczej.
Tabela 27 Analiza ofert komercyjnych i publicznych wynajmu lokali na prowadzenie działalności gospodarczej

Sołectwo (jednostka porównawcza)

Liczba ofert

Pawłowice

6

Pawłowice Osiedle

1

Warszowice

2

Pniówek

0

Krzyżowice

0

Golasowice

2

Pielgrzymowice

3

Jarząbkowice

0

Gmina (całośd)

14

Dane: opracowanie własne
Analiza pokazała, że najlepszą sytuację w tym zakresie znajdujemy w sołectwie Pawłowice - z licznymi
lokalami na wynajem. Najsłabsza sytuacja jest w sołectwach: Pniówek, Jarząbkowice oraz Krzyżowice.
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Rysunek 11 Dostęp do przestrzeni do prowadzenia działalności gospodarczej – analiza porównawcza

Źródło: opracowanie własne

Obiekty wymagające termomodernizacji
Główną przyczyną wystąpienia przekroczeo pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu w
okresie zimowym jest emisja z indywidualnego ogrzewania budynków, w okresie letnim bliskośd
głównej drogi z intensywnym ruchem, emisja wtórna zanieczyszczeo pyłowych z powierzchni
odkrytych, np. dróg, chodników, boisk oraz niekorzystne warunki meteorologiczne, występujące
podczas powolnego rozprzestrzeniania się emitowanych lokalnie zanieczyszczeo. Na potrzeby
opracowania programu rewitalizacji przeprowadzono analizę obiektów wielorodzinnych na terenie
gminy Pawłowice. W tym celu wzięto pod uwagę liczbę budynków wielorodzinnych przeznaczonych do
termomodernizacji.

Liczba

budynków

wielorodzinnych,

które

wymagają

działao

termomodernizacyjnych przedstawia się następująco: Pawłowice Osiedle – 13, Pawłowice – 3,
Golasowice – 3, Krzyżowice – 2, Warszowice, Pielgrzymowice, Jarząbkowice – 0.
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W tym aspekcie najgorsza sytuacja jest w sołectwie Pawłowice Osiedle – ze względu na dominację
zabudowy wielorodzinnej na tym terenie. 13 budynków wielorodzinnych na terenie Pawłowic Osiedla
wymaga pilnej interwencji w zakresie ocieplenia elewacji. Budynki te są w zasobie Spółdzielni
Mieszkaniowej Pawłowice. W obecnym stanie technicznym w budynkach na terenie Pawłowice
Osiedle nie są spełnione wymagania energetyczne przewidywane dla budynków wielorodzinnych w
zakresie wartości współczynników przewodzenia ciepła przez przegrody zewnętrzne. Zły stan
budynków wielorodzinnych przekłada się na silny syndrom niskiej efektywności energetycznej, co
wpływa zmniejszenie komfortu zamieszkiwania oraz niskie bezpieczeostwo mieszkaoców, wyższe
koszty utrzymania nieruchomości, oraz niską estetykę budynków.
Rysunek 12 Obiekty wymagające termomodernizacji – analiza porównawcza

Źródło: opracowanie własne
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Sfera techniczna
Sfera techniczna to kluczowa sfera potrzeb w mieście, istotnie wpływa na kreowanie wizerunku miasta
oraz jakośd życia mieszkaoców. Zmiennymi charakteryzującymi sferę techniczną są poziom
skanalizowania i zwodociągowania obszarów oraz poziom degradacji infrastruktury technicznej. Gmina
Pawłowice jest bardzo dobrze wyposażona w urządzenia i obiekty infrastruktury służące zaopatrzeniu
w media.
Stopieo zwodociągowania Gminy Pawłowice wynosi 100%. Sied wodociągowa pracuje w układzie
pierścieniowym i rozgałęzionym oraz zasilana jest poprzez studnie zakupowe, pomiarowo – redukcyjne
i przez studnie głębinowe. Stopieo skanalizowania Gminy Pawłowice wynosi ok. 96% w stosunku
do ogólnej liczby mieszkaoców, a całkowita długośd sieci wynosi 252,0 km. Na obszarze gminy
Pawłowice istnieje scentralizowany system zaopatrzenia w energię cieplną, do którego podłączone jest
sołectwo Pawłowice Osiedle, sołectwo Pawłowice (w tym wszystkie obiekty publiczne w centrum
Pawłowic). Za dostawę ciepła w Gminie Pawłowice odpowiada Spółka Energetyczna „Jastrzębie” S.A.
Źródłem ciepła dla systemu ciepłowniczego Gminy Pawłowice jest Elektrociepłownia Pniówek.
Wpływ eksploatacji górniczej
Gmina Pawłowice jest gminą górniczą. Na jej terenie prowadzi działalnośd KWK Pniówek. Planowana
eksploatacja bogatych złóż węgla kamiennego w północno-wschodniej i południowo-zachodniej części
gminy stworzy zagrożenia dla przestrzeni i środowiska. Można zakładad, że do roku 2050 eksploatacja
górnicza negatywnie wpłynie na walory przyrodnicze i zabudowę sołectw Krzyżowice, Warszowice
i Pielgrzymowice. Poniżej przedstawiono wskaźnik powierzchni terenów objętych szkodami górniczymi
w odniesieniu od ogółu terytorium.
Tabela 28 Powierzchnia terenów objętymi szkodami górniczymi w odniesieniu do powierzchni jednostki porównawczej

Sołectwo (jednostka porównawcza)
Pawłowice

Wskaźnik powierzchni trenów objętych szkodami
górniczymi
2,13

Pawłowice Osiedle

0,11

Warszowice

4,90

Pniówek

1,11

Krzyżowice

3,49

Golasowice

0,38

Pielgrzymowice

0,53

Jarząbkowice

0,44

Źródło: opracowanie własne
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Rysunek 13 Wpływ eksploatacji górniczej – analiza porównawcza

Źródło: opracowanie własne

Poziom degradacji infrastruktury technicznej
Mimo relatywnie dobrego poziomu uzbrojenia Gminy Pawłowice w przyłącza wodno-kanalizacyjne,
na terenie gminy obserwuje się problemy w zakresie sfery technicznej. Niektóre rejony gminy
pozostają niedoinwestowane, co determinuje zły stan części budynków publicznych i mieszkalnych
oraz przestrzeni wokół nich (zwłaszcza budynków wielorodzinnych). Powyższe wskazania wpłynęły
na określenie wskaźnika pozwalającego na ocenę sytuacji w sferze technicznej, którym jest poziom
degradacji infrastruktury technicznej. Wskaźnik poziomu degradacji infrastruktury technicznej
sporządzono powstał w oparciu o pozyskane dane w zakresie potrzeb finansowych na prace
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remontowe na publicznej infrastrukturze drogowej i kubaturowej w najbliższych 5 latach. Kwotę
potrzeb finansowych na działania remontowe odniesiono do liczby mieszkaoców danego sołectwa.
Tym samym uzyskano wskaźnik potrzeb remontowych, co w tym opracowaniu przedstawiono, jako
wskaźnik degradacji infrastruktury publicznej (drogowej i kubaturowej).
Tabela 29 Wskaźnik poziomu degradacji infrastruktury technicznej

Sołectwo (jednostka porównawcza)

Wskaźnik degradacji infrastruktury technicznej

Pawłowice

2,05

Pawłowice Osiedle

3,44

Warszowice

1,08

Pniówek

2,12

Krzyżowice

0,88

Golasowice

2,26

Pielgrzymowice

0,65

Jarząbkowice

0,78

Źródło: opracowanie własne

Poniższa grafika pokazuje, że obszarami o szczególnie wysokim stopniu degradacji w Gminie
Pawłowice jest sołectwo Pawłowice Osiedle. W dalszej kolejności jest to Pawłowice, Pniówek oraz
Golasowice.
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Rysunek 14 Poziom degradacji infrastruktury technicznej – analiza porównawcza

Źródło: opracowanie własne

Powyżej zaprezentowane obszary zostały podsumowane w formie zbiorczych tabel obrazujących
poziom natężenia negatywnych zjawisk w Gminie Pawłowice. Analizowano 10 czynników, a wyniki
przedstawiono poprzez liczbę obszarów, na których niekorzystne zjawisko występuję w stopniu
wysokim i bardzo wysokim. Uzyskane wyniki stanowiły podstawę do ostatecznego wyłonienia obszaru
zdegradowanego.
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Tabela 30 Zestawienie wskaźników sytuacji technicznej – stan przekraczający średnią dla całej gminy ( w skali od 0 do 5)

Sołectwo

Wskaźnik
aktywności
gospodarczej

Kondycja
przedsiębiors
tw

Azbest

Jakośd
powietrza

Natężenie
hałasu

Dostępnośd
terenów
zielonych

Dostęp do
przestrzeni
do
prowadzenia
działalności
gospodarczej

Obiekty
wymagające
termomoder
nizacji

Wpływ
eksploatacji
górniczej

Poziom
degradacji
infrastruktury
technicznej

Liczba
problemów
o wysokim
natężeniu

Pawłowice

5/10

Pawłowice
Osiedle

9/10

Warszowice

4/10

Pniówek

7/10

Krzyżowice

3/10

Golasowice

5/10

Pielgrzymowice

3/10

Jarząbkowice

4/10
Zaznaczone pole dotyczy czynnika, który występuje w wysokim i bardzo wysokim natężeniu

Źródło: opracowanie własne
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3.7 Wnioski i wyznaczenie obszaru zdegradowanego
Prezentacja przestrzennego rozkładu wskaźników ma istotne znaczenie dla delimitacji podobszarów
zdegradowanych, gdyż w warstwie opisowej nie zawsze czynnik kumulacji jest łatwy
do zaprezentowania. Koncentracja zjawisk negatywnych występująca na danym obszarze nie zawsze
obejmuje w całości ulice czy dzielnice, dlatego „mapowanie” wskaźników ułatwia obserwację nasilania
się zjawiska i jego tendencji przestrzennych. Poniżej zestawiono bilans wskaźników obrazujących
degradację poszczególnych jednostek porównawczych w gminie Pawłowice.
Rysunek 15 Podział strukturalny obszaru zdegradowanego Gminy Pawłowice

Podobszary zdegradowane Gminy Pawłowice

Pawłowice
Osiedle

Pawłowice

Pniówek

Źródło: opracowanie własne

Wybrane do analizy wskaźniki, omówione i zaprezentowane w układzie przestrzennym jednoznacznie
wskazują, że w odniesieniu do jednostek porównawczych obszar zdegradowany w gminie Pawłowice
obejmuje sołectwa Pawłowice Osiedle, Pawłowice i Pniówek. Sołectwa te charakteryzuje najwyższy
poziom problemów społecznych oraz przestrzenno - funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych.
Powyższa diagnoza w sposób bardzo oczywisty wskazała na dużą intensywnośd problemów
o charakterze społecznym i technicznym w poszczególnych jednostkach badawczych na obszarze
Gminy Pawłowice. Jednakże dla precyzyjnego wyboru obszarów zdegradowanych kluczowe jest
wykazanie dokładnych miejsc (rewirów) występowania tych problemów - miejsc o szczególnym
ogniskowaniu się problemów. W tym celu przeprowadzono serię wywiadów pogłębionych
z przedstawicielami Urzędu Gminy Pawłowice, Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu
Pracy w Pszczynie oraz Komisariatu Policji w Pawłowicach.
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Rysunek 16 Obszary wskazane, jako zdegradowane w gminie Pawłowice

Źródło: opracowanie własne
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3.8 Ostateczne wyznaczenie obszaru do rewitalizacji
Na tym etapie delimitacji podobszarów zdegradowanych w gminie Pawłowice dokonano dogłębnego
rozpoznania sytuacji lokalnej pod kątem intensywności zdegradowania obszaru, w ramach już
wybranych jednostek badawczych (pomocniczych). Podstawowym celem tego zabiegu było
powiązanie problemów społecznych z występującymi na tym obszarze potencjalnymi problemami
technicznymi, infrastrukturalnymi czy gospodarczymi. Ten element został przeprowadzony przez
lokalne władze samorządowe, z uwzględnieniem opinii pracowników samorządowych, radnych,
dyrektorów jednostek organizacyjnych (w tym szkół czy ośrodka pomocy społecznej) oraz członków
zarządów jednostek pomocniczych (sołectw). W szczegółowym wytypowaniu obszarów dotkniętych
szczególną koncentracją problemów i negatywnych zjawisk kryzysowych przyjęto następujące kryteria:


Występowanie miejsc nasilonych problemów społecznych,



Miejsca gęsto zabudowane z dominują funkcją mieszkaniową,



Występujący regres gospodarczy (skutki przemian o charakterze gospodarczym), potencjał
dla rozwoju gospodarczego,



Zdegradowana infrastruktura i przestrzeo publiczna,



Historia miejsca (dawne przeznaczenie); znaczenie dla rozwoju lokalnego (tzw. genius loci
- duch miejsca),



Środowisko naturalne - jego zagrożenie lub potencjał jaki ze sobą niesie.

Metodologia prac nad wyodrębnieniem obszarów zdegradowanych prowadzona była w taki sposób,
że uczestnicy wywiadów pogłębionych w oparciu o wiedzę praktyczną (znajomośd terenu)
porównywali wskazane obszary zdegradowane, wskazywali poszczególne ulice, kwartały, obszary o
szczególnym nasileniu niekorzystnych zjawisk. Po zebraniu opinii stworzono wstępny zarys obszaru
przeznaczonego do rewitalizacji (granice obszaru), po czym ponownie konsultowano uzyskane wyniki
prac. Ten etap prac to obserwacje ilościowe. Polegały one na obserwacji lokalnej rzeczywistości i
ilościowym odnotowywaniu zaobserwowanych obiektów danego rodzaju lub liczebności wystąpieo
danego zjawiska.
Na tej bazie dokonano ostatecznego wyboru obszaru rewitalizacji. Przy ostatecznym wyborze
kierowano się kluczową zasadą: obszarem zdegradowanym jest obszar o dominującej funkcji
mieszkaniowej,

gęsto

infrastrukturalnych.

zaludnionym,

z

duża

intensywnością

problemów

społecznych

i

Z tego względu do rewitalizacji wyznaczono obszar obejmujący sołectwo

Pawłowice Osiedle, charakteryzujący się zwartą zabudową (o charakterze wielorodzinnym) oraz
przeznaczony do funkcji mieszkaniowej i usługowej. Obszar ten jest bardzo gęsto zaludniony – w
odniesieniu do całej gminy, dominującą formą zabudowy są budynki wielorodzinne. Osiedle w
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Pawłowicach powstało dla zapewnienie mieszkao dla napływowych pracowników Kopalni Węgla
Kamiennego „Pniówek”.
Konsekwentnie przeprowadzona analiza pozostałych czynników, obejmujących sferę gospodarczą,
środowiskową, przestrzenną i techniczną, również wykazała pilne potrzeby rewitalizacyjne.
Wyodrębniony teren dotknięty jest w zaawansowanym stopniu degradacją społeczną. Zaproponowane
kryteria delimitacji w zakresie sfery społecznej ujawniła niekorzystną kondycję obszaru.
Tabela 31 Zestawienie wyników diagnozy społecznej dla sołectwa Pawłowice Osiedle i całej gminy

Kategoria

Zmienna
Wskaźnik migracji

Sfera
społeczna

Odsetek korzystających
z pomocy OPS
Kwota udzielonych świadczeo
w przeliczeniu na 100 mieszkaoców
Ogólna liczba przestępstw
w stosunku do liczby mieszkaoców
Liczba ofiar przemocy
w stosunku do liczby mieszkaoców
Liczba interwencji domowych w stosunku do
liczby mieszkaoców
Liczba interwencji publicznych w stosunku do
liczby mieszkaoców
Liczba zdarzeo
w ruchu drogowym w stosunku do liczby
mieszkaoców
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w
stosunku do liczby mieszkaoców
Liczba bezrobotnych
o szczególnej sytuacji na rynku pracy w stosunku
do liczby mieszkaoców
Liczba bezrobotnych kobiet w stosunku do liczby
mieszkaoców

Sołectwo
Pawłowice Osiedle
-4,80%

Średnia dla Gminy
Pawłowice
-0,81%

0,96%

0,98%

1 692

2 137

0,59%

0,51%

0,34%

0,19%

1,91%

1,05%

1,30%

0,95%

2,08%

1,49%

2,12%

1,58%

0,42%

0,27%

1,42%

1,11%

Źródło: opracowanie własne

W poniższej tabeli przedstawia się wskaźniki charakteryzujące wybrany obszar rewitalizacji z punktu
widzenia jego powierzchni oraz liczby mieszkaoców. Kalkulacja dotycząca udziału procentowego
powierzchni oraz ludności obszaru rewitalizacji została obliczona dla następujących wartości
bazowych. Liczba mieszkaoców całej Gminy Pawłowice została przyjęta na poziomie 17 613 osób (dane
na wrzesieo 2017 r.), natomiast powierzchnia geodezyjna gminy zgodnie z danymi Urzędu Gminy
w Pawłowice wynosi 7 567 ha. Podając za danymi biura ewidencji ludności Urzędu Gminy Pawłowice
obszar rewitalizacji - Pawłowice Osiedle zamieszkuje 5 275 osób (ponad 29,9% mieszkaoców).
Powierzchnia obszaru przeznaczonego do rewitalizacji wynosi 46 ha, co stanowi 0,61% całkowitej
powierzchni gminy.
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Tabela 32 Wskaźniki obligatoryjne dla rewitalizacji w Gminie Pawłowice

Wyszczególnienie

Liczba ludności [2017r.]

Powierzchnia [ha]

Obszar całej Gminy Pawłowice

17 613

7 567

Obszar rewitalizacji - sołectwo Pawłowice Osiedle

5 275

46

Wskaźnik obszaru i liczby mieszkaoców dla Gminy Pawłowice

29,95 %

0,61 %

Wskaźnik obligatoryjny

30,00 %

20,00 %

Źródło: opracowanie własne

Zgodnie z wyliczeniem przedstawionym w tabeli powyżej wskazany obszar rewitalizacji nie obejmuje
terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz nie jest zamieszkały przez więcej niż 30%
mieszkaoców gminy. Wybrany obszar rewitalizacji jest gęsto zaludniony, zajmuje 0,61% powierzchni
gminy Pawłowice i jest zamieszkały przez 29,95% mieszkaoców.
Rewitalizacja jest kompleksowym procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszaru
zdegradowanego poprzez działania, które przede wszystkim obejmują kwestie społeczne, a także
gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne i środowiskowe. Rewitalizacja jako proces
integrujący interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, zakłada
optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowao danego obszaru oraz wzmacnianie jego
lokalnych potencjałów i jest procesem wieloletnim. Z tego względu istotne jest właściwe wytypowanie
obszaru zdegradowanego, a później obszaru rewitalizacji, aby można było konsekwentnie
przeprowadzid planowane działania.
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Rysunek 17 Obszar przeznaczony do rewitalizacji gminy Pawłowice

Źródło: Opracowanie własne
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3.9 Analiza badao sondażowych
Na potrzeby opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Pawłowice 2018-2023 przeprowadzono
wśród mieszkaoców gminy Pawłowice badanie sondażowe. Badanie służyło pozyskaniu opinii na temat
rewitalizacji wyznaczonego terenu zdegradowanego w Gminie. Sondaż był przeprowadzony w formie
elektronicznej oraz tradycyjnej (papierowej). Kwestionariusz ankietowy dostępny był w formie
elektronicznej (ankieta on-line dostępna była pod adresem www.deltapartner.pl/webroot/
ankiety/pawlowice) oraz w formie tradycyjnej (ankietę można było uzyskad i złożyd w Urzędzie Gminy
w Pawłowicach).
Celem badania sondażowego było uzyskanie informacji od mieszkaoców, które umożliwiły
opracowanie programu rewitalizacji i pozwoliły na podjęcie działao zmierzających do pobudzenia
mechanizmów rozwojowych, które sprawią, że nawet po zakooczeniu interwencji, obszar będzie się
nadal rozwijał. Niezbędnym elementem procesów rewitalizacyjnych jest prowadzenie działao o
charakterze społecznym ukierunkowanym bezpośrednio na mieszkaoców obszaru rewitalizacji. W
badaniu sondażowym łącznie wpłynęło 321 szt. wypełnionych formularzy (w tym w formie papierowej
51 szt., a on-line 270 szt. Szczegółowy rozkład respondentów w badaniu sondażowym przedstawiony
został w tabeli poniżej.
Tabela 33 Metryczka dotycząca badania sondażowego – rewitalizacja Gmina Pawłowice

Czynnik
Kobieta
Mężczyzna
16-25
26-35
36-45
46-55
56-66
67 i więcej

Liczba respondentów
Podział respondentów ze względu na płed

Odsetek respondentów

152
169
Podział respondentów ze względu na wiek
126
85
61
22
18
9
Podział respondentów ze względu na wykształcenie

Wyższe
108
Średnie, policealne, techniczne
105
Zasadnicze zawodowe
66
Gimnazjalne, podstawowe
33
Podział respondentów ze względu na status na rynku pracy
Pracujący
169
Uczący się
124
Inne
12
Bezrobotny
16

47,4%
52,6%
39,3%
26,5%
19,0%
6,9%
5,6%
2,8%
33,6%
32,7%
20,6%
10,3%
52,6%
38,6%
3,7%
5,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania sondażowego

Biorący udział w badaniu sondażowym mieszkaocy gminy Pawłowice w jednym z pierwszych pytao
wskazywali, czy sołectwo Pawłowice Osiedle powinno byd obszarem poddanym rewitalizacji. Spośród
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respondentów 71,7% wskazało, że obszarem rewitalizacji powinno byd właśnie sołectwo Pawłowice
Osiedle. Szczegółowy rozkład udzielonych odpowiedzi na pytanie dotyczący wskazania obszaru, który
powinien byd poddany procesowi rewitalizacji został przedstawiony poniżej.
Rysunek 18 Wskazania, dotyczące zasadności rewitalizacji sołectwa Pawłowice Osiedle

0,9%

18,7%

TAK
Nie

8,7%

Nie wiem
Brak odpowiedzi
71,7%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania sondażowego

Biorąc pod uwagę respondentów, którzy wskazali, że obszar sołectwa Pawłowice osiedle winien byd
poddany rewitalizacji to 34,1% z nich wskazuje, że jest to ich miejsce zamieszkania. W następnej
kolejności jest to miejsce pracy czy nauki (30,3%), rekreacji i wypoczynku (16,2%).
Rysunek 19 Wskazanie związku respondentów z terenem wyznaczonym przez nich do rewitalizacji

Miejsce zamieszkania

34,1%

Miejsce pracy, nauki

30,3%

Miejsce rekreacji, wypoczynku

16,2%

Jestem mieszkaocem gminy ale nie sołectwa
Pawłowice Osiedle

14,4%

Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
Inny

4,6%
0,4%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania sondażowego
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Badanie sondażowe służyło również do oceny poszczególnych elementów jakości życia na obszarze
rewitalizowanym – sołectwie Pawłowice Osiedle. Ocenie podlegało 12 elementów, poprzez które
można określid poziom jakości życia. Respondenci oceniali następujące czynniki: stan boisk, placów
zabaw, aktywnośd ośrodków sportowych, infrastrukturę drogowa, komunikację publiczną, estetykę
otoczenia, poczucie bezpieczeostwa, aktywnośd ośrodków kulturalnych, stan techniczny obiektów,
hałas, samoorganizację społeczną, tereny zielone oraz czyste powietrze. Respondenci oceniali każdy
z czynników w trzystopniowej skali: niska, średnia, wysoka.
Respodenci bardzo negatywnie oceniają jakośd powietrza na obszarze rewitalizacji - ponad 40% z nich
ocenia niekorzystnie właśnie ten apsekt. Mieszkaocy również negatywnie oceniają poziom
samoorganizacji społecznej i współpracy między mieszkaocami a władzami publicznymi. Ten brak
pozytywnej interakcji urząd-mieszkaniec negatywnie ocenia 24,9% respondentów. Respondenci
negatywnie ocenili również aktwynośd ośrodków kultury (22,1% ocen negatywnych) oraz jakośd
terenów zielonych (22,1% ocen negatywnych) i poczucie bezpieczeostwa (20,6%).
Poniżej na rysunku przedstawiono ocenę wskazanych elementów życia pośród wszystkich
respondentów, w odniesiu do wskazanych do nich obszarów rewitalizacji.

Rysunek 20 Ocena elementów związanych z jakością życia na obszarze rewitalizacji – wyniki sondażu

Czyste powietrze

40,2%

Samoorganizacja społeczna

24,9%

Aktywnośd ośrodków kulturalnych

22,1%

Tereny zielone

22,1%

Poczucie bezpieczeostwa

20,6%

Aktywnośd ośrodków sportowych

19,9%

Hałas

18,7%

Komunikacja publiczna

18,1%

Stan boisk, placów zabaw itp.

17,1%

Estetyka otoczenia

7,2%
15,0%
18,4%
13,7%
22,7%
31,5%
15,3%
29,6%
33,0%

15,3%

Stan techniczny obiektów

14,0%

Infrastruktura drogowa

13,4%

24,3%
17,1%
30,8%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0%
Niska

Wysoka

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania sondażowego

Problemy występujące na obszarze sołectwa Pawłowice Osiedle
W badaniu sondażowym respondenci wskazywali problemy jakie identyfikują na obszarze sołectwa
Pawłowice Osiedle. Spośród 16 ocenianych potencjalnych problemów poczesne miejsce zajmują te
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związane z bezpieczeostwem, sprawami społecznymi, środowiskiem naturalnym i infrastrukturą.
Ponad 44% respondentów jako wysokie zagrożenie wskazało dewastację mienia jaka ma miejsce na
terenie sołectwa Pawłowice Osiedle. Niepokojący jest fakt, że aż 38% respondentów wskazało
przemoc w rodzinie jako poważny problem na terenie sołectwa Pawłowice Osiedle, a 36,8%
alkoholizm. Mieszkaocy zauważają również problemy środowiskowe – co związane jest ze zjawiskiem
niskiej emisji oraz infrastruktury dróg i chodników. Z problemów społecznych na dalszym planie jest
bieda, brak miejsc pracy oraz bezrobocie.
Rysunek 21 Problemy występujące na obszarze rewitalizacji – wyniki sondażu

Picie alkoholu w miejscach publicznych

24,3%

Bieda

12,1%

26,8%

31,2%

11,5% 6,9%

Brak miejsc pracy

30,2%

13,1%

Bezrobocie

30,8%

10,0% 9,7%

Brak wsparcia dla inicjatyw gospodarczych

31,5%

14,3%

Przestępczośd

32,4%

11,5% 7,8%

Narkomania

34,0%

Brak wsparcia dla inicjatyw społecznych

35,5%

Stan budynków kubaturowych

35,5%

Brak dostępu do nowych technologii

36,4%

Przestępczośd młodocianych

36,4%

8,1%

Alkoholizm

36,8%

7,5%

34,0%

Zanieczyszczenie środowiska

37,4%

6,2%

33,3%

Przemoc w rodzinie

38,3%

Stan dróg

43,9%

Dewastacja mienia

44,5%

17,4%

14,3%

11,8%

16,5%

15,9%

9,0%

13,7%

7,5%

18,4%

14,6%

13,7%

14,0%

7,8%

12,1%
5,0%

10,9%
18,7%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%
Wysokie zagrożenie

Niskie zagrożenie

Brak problemu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania sondażowego

Warto przy tej okazji również przytoczyd odpowiedzi respondentów wskazujące, że w danej dziedzinie
nie identyfikuje się żadnego problemu. Otóż 34% respondentów wskazała, że nie widzi żadnego
problemu związanego z alkoholizmem jako problemem społecznym. Z kolei 33,3% respondentów
wskazało, że nie postrzega żadnego problemu z zanieczyszczenie środowiska, a 31% dotyczące
zjawiska picia alkoholu w miejscach publicznych.
Grupy społeczne dotknięte problemami na obszarze rewitalizacji
Respondenci w badaniu ankietowym wskazywali również na grupy społeczne, które w największym
stopniu dotknięte są problemami społecznymi na obszarze rewitalizacji – sołectwie Pawłowice Osiedle.
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Sondaż pokazał, że problemy na obszarze sołectwa Pawłowice Osiedle dotyczą młodzieży. 34,6%
respondentów wskazała tą grupę, jako najbardziej narażoną na problemy społeczne występujące
na trenie sołectwa Pawłowice Osiedle. W dalszej kolejności są to osoby bezrobotne, niepełnosprawni
oraz samotni rodzice. Wyniki sondażu dają pewną wskazówkę dla władz gmin w zakresie konieczności
zintensyfikowania działao na rzecz właśnie tych grup.
Rysunek 22 Grupy społeczne dotknięte problemami społecznymi na obszarze rewitalizacji

Grup nieformalnych

6,5%

33,0%

Korzytających z pomocy społecznej 5,6%

52,6%

24,3%

7,8%

56,1%

14,0%

Kobiet 4,7%

23,4%

57,0%

15,0%

Rodzin 4,0%

24,6%

56,1%

15,3%

Dzieci 3,1%

30,8%

Osób starszych 3,4%

48,6%

24,6%

51,4%

17,4%

20,6%

Samotnych matek/ojców 5,0%

27,4%

47,0%

20,6%

Niepełnosprawnych 3,4%

30,5%

44,9%

21,2%
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16,2%

54,5%

Młodzieży 1,9% 8,1%

Brak odpowiedzi

55,5%

Niski

Średni

25,2%

34,6%
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania sondażowego

Ostatnie pytanie w badaniu sondażowym dotyczyło identyfikowania podstawowych deficytów
na terenie sołectwa Pawłowice Osiedle. Sondaż pokazał, że aż 53,6% respondentów wskazuje na brak
organizacji pozarządowych wpływających na aktywnośd społeczną. Z jednej strony w istocie jest
to sygnał, że oferta działao pro społecznych w gminie nie odpowiada wszystkim, z drugiej jednak może
to byd wynikiem braku odpowiedniej informacji w zakresie oferowanych imprez, wydarzeo czy
przedsięwzięd organizowanych przez te podmioty. Widoczny i odczuwalny jest również brak
zagospodarowanych terenów zielonych, miejsc spędzania wolnego czasu oraz miejsc wsparcia osób
z problemami społecznymi. Teren sołectwa Pawłowice Osiedle jest centrum usługowym
oraz handlowym. Respondenci wskazali, że nie brakuje im placówek opieki medycznej, oraz punków
małej gastronomii oraz handlu.
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Analizując odpowiedzi na to pytanie osób w wieku do 25 lat to na uwagę zasługuje fakt, że aż 72%
respondentów wskazała na brak imprez integrujących społecznośd lokalną oraz miejsc spędzania
wolnego czasu – świetlice, kluby, itp.
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Rysunek 23 Deficyty w lokalnej przestrzeni publicznej sołectwa Pawłowice Osiedle
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania sondażowego
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Mieszkaocy w badaniu sondażowy mieli również okazję do przedstawienia propozycji konkretnego
projektu, przedsięwzięcia, które ich zadaniem w najlepszy sposób przyczyni się do zrewitalizowania
wskazanego obszaru. Zdecydowanie dominowały te z zakresu infrastruktury.

W gronie

proponowanych przedsięwzięd miękkich mieszkaocy nie wskazywali na przedsięwzięcia społeczne.
Tabela 34 Propozycje projektów rewitalizacyjnych z udziałem procentowym odpowiedzi

Propozycja projektowa
Siłownia z opieką dla dzieci, placów zabaw dla dzieci w wieku poniżej 3 lat
Kluby dla młodzieży, całoroczne lodowisko
Wybieg dla psów
Altana biesiadna na osiedlu
Siłownia na wolnym powietrzu
Bardzo brakuje placu zabaw dla najmłodszych oraz terenów rekreacyjnych, na których czas można spędzad
całą rodziną np. park przy placu zabaw za domem kultury.
Miejsc do spędzania wolnego czasu rodzin z dziedmi (ogrodzone place zabaw)
Otwarty basen
Brak zagospodarowania okolic Tesco oraz okolic miejsc zabawy np. Górnicza 2
Uporządkowanie miejsc na kontenery
Więcej zielonych terenów
Place zabaw, ścieżki rowerowo - rolkowe
Ścieżki rowerowe
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania sondażowego

Celem przeprowadzonego badania sondażowego było włączenie mieszkaoców, przedsiębiorców
i innych podmiotów i grup aktywnych z terenu gminy w proces rewitalizacji. Prócz pozyskania wiedzy
empirycznej, co do potrzeb mieszkaoców, sondaż miał na celu promocję i popularyzację rewitalizacji,
jako ważnego elementu rozwoju lokalnego. Badanie sondażowe przeprowadzone wśród mieszkaoców
gminy Pawłowice pokazało zasadnośd podjęcia rewitalizacji wskazanego obszaru sołectwa Pawłowice
Osiedle. Biorąc pod uwagę wskazania mieszkaoców biorących udział w sondażu, do najważniejszych
przedsięwzięd rewitalizacyjnych na wskazanych obszarach powinny należed:


Wzmocnienie obszaru rewitalizacji w zakresie infrastruktury, zwłaszcza infrastruktury
drogowej,
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Intensywne działania w zakresie przedsięwzięd, imprez integrujących społecznośd,



Poprawa jakości powietrza,



Zwiększenie aktywności ośrodków kulturalno-rekreacyjnych i sportowych,



Wzmocnienie infrastruktura rekreacyjna, wypoczynkowa, sportowa,



Poprawa estetyki otoczenia, tworzenie terenów zielonych.

Dla mieszkaoców najważniejszą kwestią jest z jednej strony przeciwdziałanie kluczowym problemom
społecznym (bezpieczeostwo, bezrobocie, alkoholizm), z drugiej tworzenie nowoczesnej infrastruktury
dla spędzania wolnego czasu. Bardzo ważne jest również aktywizacja organizacji pozarządowych,
zwłaszcza w zakresie tzw. rewitalizacji społecznej. Powodzenie procesu rewitalizacji zależed, więc
będzie od harmonijnego doboru projektów infrastrukturalnych i przedsięwzięd społecznych.
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3.10 Analiza pogłębiona obszaru rewitalizacji
Przeprowadzony proces delimitacji pozwolił na wyodrębnienie podobszarów zdegradowanych w
gminie Pawłowice, oraz finalnie pozwolił na ostateczne wskazanie obszaru przeznaczonego do
rewitalizacji. Na obszarze przeznaczonym do rewitalizacji w gminie Pawłowice zidentyfikowano stan
kryzysowy, zarówno w aspekcie społecznym, jak i technicznym, środowiskowym oraz przestrzennofunkcjonalnym.
Tym samym spełniony został wymóg zawarty w Wytycznych w zakresie rewitalizacji dotyczący
warunków, jakie powinien spełniad obszar zdegradowany i przeznaczony do rewitalizacji: obszar gminy
znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych (…)
można wyznaczyd jako obszar zdegradowany w przypadku występowania na nim ponadto co najmniej
jednego z następujących negatywnych zjawisk: gospodarczych, środowiskowych, przestrzennofunkcjonalnych, technicznych.
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Rysunek 24 Obszar rewitalizacji na tle obszarów zdegradowanych

Źródło: opracowanie własne

Wyznaczony do rewitalizacji obszar gminy Pawłowice, znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu
koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia (zwłaszcza kobiet) i
niskiego poziomu bezpieczeostwa, nagromadzenia negatywnych zjawisk związanych z kryzysem
rodziny na skutek alkoholizmu. Ponadto na obszarze rewitalizowanym zidentyfikowano następujące
problemy o charakterze:


Środowiskowym - w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska stwarzających
zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska, niska emisja,



Przestrzenno-funkcjonalnym

-

w

szczególności

niewystarczającego

wyposażenia

w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu
do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązao urbanistycznych
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do zmieniających się funkcji obszaru, braku wyposażonych terenów zielonych, niedoboru lub
niskiej jakości terenów publicznych – placów zabaw, deptaków,


Technicznym - w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym
o przeznaczeniu

mieszkaniowym,

oraz

niefunkcjonowaniu

rozwiązao

technicznych

umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie
energooszczędności i ochrony środowiska,


Gospodarczym - w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej innowacyjności
i kondycji lokalnych przedsiębiorstw.

Tabela 35 Bilans powierzchni dla obszaru rewitalizacji

Wyszczególnienie

Liczba ludności *2017r.+

Powierzchnia [ha]

Obszar całej Gminy Pawłowice

17 613

7 567

Obszar rewitalizacji Gminy Pawłowice

5 275

46

Wskaźnik dla Gminy Pawłowice [%]

29,95 %

0,61 %

Wskaźnik obligatoryjny *%+

30,00 %

20,00 %

Źródło: opracowanie własne

Szczegółowy proces delimitacji pozwolił na wyodrębnienie obszaru, którego rewitalizacja przyniesie
optymalny pozytywny wpływ na cały obszar gminy. Gwarantuje to wybór obszaru o dominującej
funkcji mieszkaniowej oraz gospodarczo-usługowej. Wytypowany obszar rewitalizacji w gminie
Pawłowice obejmuje w całości sołectwo Pawłowice Osiedle z granicami:


od północy ul. Polna (wraz z cmentarzem parafialnym),



od południa ul. Wodzisławska (dawna ul. Generała Świerczewskiego),



od zachodu ul. Krucza,



od wchodu granica niejednorodna – wzdłuż ulic: Górnicza, Wesoła, Szkolna, Pukowca.

Obszar rewitalizacji zamieszkuje 5 275 osób (29,95% mieszkaoców). Teren wskazany do rewitalizacji
wynosi 46 ha tj. 0,61% gminy.
Wyznaczony

(zdelimitowany)

obszar

rewitalizacji

jest

terenem

zwartym

przestrzennie

i architektonicznie. Obszar posiada jednolite granice, wyznaczone w głównym stopniu naturalnymi
ciągami dróg, ścieżek lub cieków wodnych. Główną arterią komunikacyjną obszaru jest droga
wojewódzka 933 ul. Wodzisławska. Obszar cechuje gęsta zabudowa oraz dobra drożnośd
komunikacyjna, centralne położenie, duże skupisko handlu i usług.
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Rysunek 25 Mapa obszaru rewitalizacji w gminie Pawłowice – obszar Pawłowice Osiedle

Źródło: Opracowanie własne

Teren sołectwa Pawłowice Osiedle charakteryzuje się dobrze zorganizowaną oraz zwartą strukturą
zabudowy. Obszar ten rozwija się w układzie prostokątnych kwartałów tworzonych przez ulice
publiczne. Układ ten rozwija się w nawiązywaniu do kopalni węgla kamiennego „Pniówek”
największego zakładu przemysłowego gminy.
Tabela 36 Wykaz ulic i numerów domów na obszarze rewitalizacji w gminie Pawłowice













Górnicza nr 1A - H, 2A - H, 4A - B, 5A - D, 6A - F, 7A - D, 8A - B, 9A - F, 10A - D, nr 11, nr 12A D, 13A - D, 14A - D, 15A - D, 16A - D ,20B, 20C
Wojska Polskiego nr 1 A - H
Pukowca 1,4,6
Wąska 1A-F, 2A-D, 4, 6, 8, 10, 12,14, 16, 18, 20, 22, 24, 26
Kręta 1A-H, 2,3,4,5,6,7,9,11,12,13,14
Krucza 10A-D
Szkolna 36
Wodzisławska 62
Polna 15,15B, 17 A-J,18A-J,19A-J,20A-J,21A-D,22A-D,23A-D,24A-D,25A-D,26A-D,
27A-D, 28A-D, 29A-D, 35,37

Źródło: Urząd Gminy Pawłowice

Sfera społeczna - analiza pogłębiona
Mimo że obszar stanowi tak niewielką częśd gminy, występuje tu koncentracja negatywnych zjawisk
w sferze społecznej. W pierwszej kolejności jest to ujemny bilans migracji. W latach 2012 - 2016 bilans
migracji wyniósł minus 270 osób - co stanowi 4,82% aktualnej liczby mieszkaoców. Obszar rewitalizacji
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nie przyciąga nowych mieszkaoców. Wielu z nich migruje do innych części gminy, a w szczególności
do większych ośrodków miejskich.
Dane liczbowe pokazują, że szczególną intensywnośd negatywnych zjawisk społecznych zauważyd
można w zakresie poziomu bezpieczeostwa oraz bezrobocia.
Bardzo istotnym elementem problemowym identyfikowanym w na obszarze rewitalizacji w sferze
społecznej jest przestępczośd, która w większości wynika w głównej mierze ze złej sytuacji materialnej
rodzin i negatywnych wzorców rodzinnych. W roku 2016 Komisariat Policji w Pawłowicach odnotował
89 przestępstw na terenie gminy. Największa liczba przestępstw została dokonana w sołectwie
Pawłowice Osiedle - 31. Wymierny obraz tego zjawiska uzyskujemy porównując liczbę przestępstw
do liczby mieszkaoców. Mieszkaocy sołectwa Pawłowice Osiedla stanowią 29,95% mieszkaoców,
a odsetek popełnianych przestępstw na terenie Pawłowic Osiedla wynosi 34,83%. Zauważalny jest
również dużo wyższy wskaźnik liczby ofiar przemocy w stosunku do liczby mieszkaoców - 18 ofiar
przemocy na terenie Pawłowic Osiedla to ponad połowa liczby całkowitej ofiar w skali gminy.
Tabela 37 Liczbowe określenie problemów społecznych obszaru rewitalizacji w stosunku do całej gminy

Liczba
mieszkaoców

Liczba przestępstw
[zdarzenie]

Liczba ofiar
przemocy [osoba]

Liczba zdarzeo
drogowych [szt.]

Gmina Pawłowice

17 613

89

34

262

Obszar rewitalizacji

5 275

31

18

110

Ujęcie procentowe
Gmina Pawłowice
Obszar rewitalizacji

100%

100%

100%

100%

29,95%

34,83%

52,94%

41,98%

Źródło: opracowanie własne

Wskazane powyżej dane informują nas o liczbie zdarzeo w ruchu drogowym. W 2016 roku liczba
zdarzeo drogowych w gminie Pawłowice wyniosła 262, z tego 110 na obszarze rewitalizacji. Dla
uzyskania pełnego obrazu skali zjawiska oraz wpływu na jakośd życia postanowiono te dane
przedstawid w odniesieniu do liczby mieszkaoców gminy i obszaru rewitalizacji. Ogólna liczba zdarzeo
drogowych w stosunku do liczby mieszkaoców obszaru Rewitalizacji wyniosła 41,98%, mimo że
mieszkaocy stanowią 29,95% populacji gminy. Obszar rewitalizacji jest szczególnie dotknięty
problemami związanym z intensywnym ruchem drogowym.
Obszar rewitalizacji cechuje się bardzo niskim poziomem bezpieczeostwa. W 2016 roku Polica
interweniowała na terenie sołectwa Pawłowice Osiedle łączni 170 razy, w tym 101 jako interwencje
domowe, a 69 jako te dokonane w przestrzeni publicznej. Odnosząc te dane do liczby mieszkaoców
zauważyd można bardzo dużą intensywnośd zjawisk patologicznych. Poziom bezpieczeostwa to jeden
z czynników obrazujących poziom degradacji obszaru sołectwa Pawłowice Osiedle.
Problemem obszaru rewitalizacji jest brak systemowego wsparcia dla dzieci z rodzin przemocowych
(gmina nie dysponuje placówką wsparcia dziennego dla dzieci doświadczających przemocy).
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Tabela 38 Liczba interwencji domowych i publicznych w 2016 roku

Liczba mieszkaoców

Liczba interwencji Policji
- domowych [szt.]

Liczba interwencji Policji
- publicznych [szt.]

Gmina Pawłowice

17 613

185

167

Obszar rewitalizacji

5 275

101

69

100%

100%

100%

29,95%

54,59%

41,32%

Ujęcie procentowe
Gmina Pawłowice
Obszar rewitalizacji
Źródło: opracowanie własne

Zjawisko bezrobocia to poza zagadnieniami bezpieczeostwa i ubóstwa podstawowy mierzalny miernik
poziomu degradacji społecznej obszaru rewitalizacji. Analiza szczegółowa pokazała, że obszar
rewitalizacji w gminie Pawłowice cechuje się wyższym poziome bezrobocia (2,11% - gmina; 3,30%
obszar rewitalizacji). Jednocześnie w 2016 roku 18 z 37 osób długotrwale bezrobotnych to osoby
mieszkające na obszarze rewitalizacji. Władze gminy winny dołożyd wszelkich starao do wzrostu liczby
miejsc pracy na tym obszarze. Sołectwo Pawłowice osiedle cechuje wysoki poziom bezrobocia, w
odniesieniu do liczby mieszkaoców. W całej gminie Pawłowice na koniec 2016 roku zarejestrowanych
było 278 bezrobotnych. Spośród nich 48 to osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a 75 to
kobiety. Odsetek osób bezrobotnych w liczbie mieszkaoców sołectwa Pawłowice Osiedle jest wyższy
niż w pozostałych sołectwach.
Tabela 39 Liczbowe określenie problemów w zakresie rynku pracy – stan 2016 rok

Liczba
mieszkaoców

Liczba
zarejestrowanych
bezrobotnych [osoba]

Liczba bezrobotnych o
szczególnej sytuacji na
rynku pracy [osoba]

Liczba
bezrobotnych
kobiet

Gmina Pawłowice

17 613

278

48

195

Obszar rewitalizacji

5 275

112

22

75

Ujęcie procentowe
Gmina Pawłowice
Obszar rewitalizacji

100%

100%

100%

100%

29,95%

40,28%

45,83%

38,46%

Źródło: opracowanie własne

Do problemów występujących w gminie zaliczyd można bezradnośd osób w sprawach opiekuoczo –
wychowawczych. Problem ten dotyczy rodzin o niskim statusie społecznym i niskiej świadomości
wychowawczej (w tym rodzin wielodzietnych i niepełnych) o zaburzonych relacjach małżeoskich.
Obszar sołectwa Pawłowice Osiedle jest również dotknięty tymi problemami społecznymi.
Tabela 40 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej w latach 2014-2016

L.p.

1

2

Sołectwo

Całośd gminy

Pawłowice
Osiedle

Rok

Rodziny ogółem

Bezradnośd w sprawach opiekuoczo –
wychowawczych

2014

162

35

2015

196

26

2016

173

19

2014

29

14

2015

29

13
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L.p.

Sołectwo

Rok

Rodziny ogółem

Bezradnośd w sprawach opiekuoczo –
wychowawczych

2016

25

8

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowicach

Zasadniczą przyczyną w związku, z którą mieszkaocy wnioskują o pomoc z systemu pomocy społecznej,
jest ubóstwo i bezrobocie. Kolejnymi są długotrwała choroba, niepełnosprawnośd, bezradnośd
w sprawach opiekuoczo - wychowawczych. Na terenie sołectwa Pawłowice Osiedle dominują osoby,
które korzystają z pomocy społecznej z powodu ubóstwa, długotrwałej choroby i niepełnosprawności.
Tabela 41 Powody przyznawania pomocy społecznej w 2016 r.

Gmina Pawłowice

Sołectwo Pawłowice
Osiedle

Odsetek

Ubóstwo

79

14

17,72%

Bezrobocie

49

7

14,29%

Długotrwała choroba

40

13

32,50%

Niepełnosprawnośd

39

12

30,77%

Bezradnośd w sprawach
opiekuoczo – wychowawczych

19

3

15,79%

Przyczyna

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowicach

W sołectwie Pawłowice Osiedle poważnym problemem społecznym jest niski poziom bezpieczeostwa.
W rodzinach obserwuje się akty przemocy i agresji, czego powodem są: konflikty rodzinne,
demoralizacja, przenoszenie złych wzorców na bieżące i przyszłe zachowania ludzi młodych, destrukcja
podstawowych funkcji rodziny, rozwody, upadek dobrych obyczajów w rodzinach. Przemoc w rodzinie
powoduje łamanie norm moralno - prawnych, zastraszanie dzieci, agresję, depresje i choroby
psychiczne, problemy w nauce. Zjawisko to ma dużą dynamikę właśnie na terenie Pawłowic Osiedla, co
prezentuje poniższa tabela – spośród 16 osób względem, których podejmowano czynności zmierzające
do podjęcia leczenia odwykowego (osoby stosujące przemoc) aż 9 to mieszkaocy obszaru rewitalizacji.
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Tabela 42 Liczba osób względem, których podejmowano czynności zmierzające do podjęcia leczenia odwykowego w latach
2013-2016 – osoby stosujące przemoc

Obszar

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

Całośd gminy

16

19

22

16

Pawłowice

1

3

5

2

Pawłowice Osiedle

7

8

9

9

Warszowice

2

1

2

2

Pniówek

1

1

1

1

Krzyżowice

0

0

1

0

Golasowice

3

3

1

1

Pielgrzymowice

2

3

2

1

Jarząbkowice

0

0

1

0

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowicach

Niepełnosprawnośd to bardzo poważny problem społeczny, również dotyczący obszaru rewitalizacji.
Podając za danymi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku, w latach 2013-2016, 438 osób
z terenu Gminy Pawłowice uzyskało decyzję przyznającą stopieo niepełnosprawności, z tego 175 (40%)
otrzymali mieszkaocy obszaru rewitalizacji.
Tabela 43 Osoby z prawomocnym orzeczeniem o niepełnosprawności z gminy Pawłowice i obszaru rewitalizacji

Czynnik
Liczba przyznanych decyzji
o niepełnosprawności (ogółem)
Liczba przyznanych decyzji
o niepełnosprawności
(obszar rewitalizacji)
Odsetek osób niepełnosprawnych

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

112

96

139

91

45

38

56

36

40,2%

39,6%

40,3%

39,6%

Źródło: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku

Osoby niepełnosprawne w Gminie Pawłowice, a zwłaszcza na obszarze rewitalizacji jest zdecydowanie
niższe wyksztalcenie w porównaniu do niepełnosprawnych na obszarach miejskich powiatu
pszczyoskiego. Osoby te mają trudności z readaptacją społeczną, brakuje pozytywnej identyfikacji
społecznej, dominuje poczucie beznadziejności i osamotnienia.
Osobom niepełnosprawnym z obszaru rewitalizacji bardzo ciężko znaleźd pracę, mieszkanie, wsparcia
edukacyjnego oraz społecznego. Pracodawcy niechętnie zatrudniają osoby niepełnosprawne, nie
potrafią zaufad ich umiejętnościom, obawiają się, że będą wykorzystywad swoją niepełnosprawnośd
w pracy i tym samym nie podołają obowiązkom. Na obszarze rewitalizacji brakuje miejsc do
prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby niepełnoprawne.
Ze szczególnymi problemami borykają się niepełnosprawne dzieci oraz ich rodzice. Dzieci
niepełnosprawne dotyka problem niższego wykształcenia w porównaniu z dziedmi niepełnosprawnymi
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w miastach. Przyczyną tego stanu rzeczy jest, niska świadomośd rodziców (często posiadają tylko
wykształcenie podstawowe lub zawodowe). Taki stan rzeczy prowadzi do izolacji i stygmatyzacji przez
otoczenie i rówieśników dzieci niepełnosprawnych. Diagnozuje się bardzo słaby dostęp do
specjalistów: psychologów, rehabilitantów itp. Analiza potrzeb społeczności lokalnej wykazała, że w
gminie brakuje inicjatyw skierowanych do młodszych mieszkaoców, szczególnie tych, którzy z racji
niepełnosprawności, niskiego statusu społecznego i problemów finansowych rodziców mają
ograniczone możliwości dostępu do zajęd pozaszkolnych, co przekłada się na ich późniejsze aspiracje
edukacyjne i zawodowe.
Osoby starsze – seniorzy
Wyzwaniem rozwojowym na obszarze rewitalizacji są osoby starsze - seniorzy. W skali całej gminy jest
ich 2 353 (13,3% całej populacji), natomiast na obszarze rewitalizacji jest ich 723, co stanowi 13,7%
populacji. Tym samym mamy do czynienia z dużą koncentracją osób starszych. Na podstawie wywiadu
pogłębionego z przedstawicielem Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowicach można stwierdzid,
że problemem tych osób jest narastająca izolacja, problemy zdrowotne oraz ruchowe. Wśród tych
osób występuje szczególnie zapotrzebowanie na usługi opiekuocze. Ryzyko niezaspokojenia potrzeb
opiekuoczych niewątpliwie w największym stopniu dotyczy samotnie mieszkających.
Tabela 44 Bilans powierzchni dla obszaru rewitalizacji

Wyszczególnienie
Obszar całej Gminy Pawłowice
Obszar rewitalizacji Gminy Pawłowice

Liczba osób starszych (seniorów)

Odsetek osób starszych (seniorów)
w populacji

2 353

13,3%

723

13,7%

Źródło: opracowanie własne

W odniesieniu do realnych problemów społecznych wskazanych przez respondentów w badaniu
sondażowym konieczne jest podjęcie działao na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie – która
jest wskazywana jako najpoważniejszy problem społeczny na obszarze rewitalizacji. 38,6%
respondentów wskazało to jako poważny problem na terenie sołectwa Pawłowice Osiedle. W dalszej
kolejności jest to alkoholizm (36,8%) oraz przestępczośd młodocianych (36,4%). W tym kontekście
bardzo ważne jest realizacja wszechstronnych działao i zarówno profilaktycznych i niwelujących
zdiagnozowane problemy, wymagających współpracy instytucji gminnych z Policją.
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Rysunek 26 Zdiagnozowane problemy na obszarze rewitalizacji

Picie alkoholu w miejscach publicznych

24,3%

Bieda

26,8%

Bezrobocie

30,8%

Przestępczośd

32,4%

Narkomania

34,0%

Przestępczośd młodocianych

36,4%

Alkoholizm

36,8%

Przemoc w rodzinie

38,3%
20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 34% 36% 38% 40%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badao sondażowych

Obszar rewitalizacji cechuje się bardzo wysokim poziomem problemów społecznych. Na tym obszarze
jak i na terenie gminy powinny byd realizowane projekty nakierowane na wsparcie osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym. W grę wchodzą wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia aktywizacyjne,
podnoszące umiejętności mieszkaoców. Należy też rozbudowywad ofertę usług publicznych dla osób
niepełnosprawnych - zwłaszcza w zakresie rehabilitacji. Problemem jest również niski poziom integracji
społecznej. Pokazują to badania sondażowe dotyczące obszaru rewitalizacji, w których aż 32,4%
respondentów wskazało, że na obszarze brakuje imprez integrujących społecznośd. Ponadto, aż 35,8%
respondentów wskazało, że poważnym deficytem obszaru są miejsca wsparcia osób z problemami
społecznymi.
Tabela 45 Wskazane deficyty / braki na obszarze rewitalizacji

Oceniany przez respondentów czynnik

%

Miejsc spędzania wolnego czasu

28,0%

Imprez integrujących społecznośd

32,4%

Organizacji wpływających na aktywnośd społeczną

27,4%

Miejsc wsparcia osób z problemami społecznymi

35,8%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badao sondażowych

Sfera środowiskowa
Obszar rewitalizacji boryka się z wieloma problemami o charakterze środowiskowym. Ogniskują się
one w głównej mierze na niskiej jakości powietrza, natężenia hałasu generowanej w głównej mierze
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przez drogę wojewódzką nr 933 ul. Wodzisławską oraz niski dostęp do terenów zielonych. Ponadto
obiekty wielorodzinne wymagają termomodernizacji, mająca na celu zwiększenie efektywności
energetycznej. Wykonanie termomodernizacji ograniczy zużycie energii i kosztów użytkowania
budynków, podniesie jakośd środowiska wewnętrznego i zmniejszy niekorzystne oddziaływanie na
środowisko zewnętrzne, zmniejszy zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy oraz przyczyni się do
racjonalnego wykorzystania energii, co bezpośrednio przełoży się na poprawę warunków życia
mieszkaoców, poprawi walory estetyczne i użytkowe obiektów poddanych termomodernizacji oraz
gminy promującej ekologiczne rozwiązania, poprawi wizerunek gminy i wpłynie na wzrost
atrakcyjności inwestycyjnej gminy.
Tabela 46 Wskaźniki środowiskowe
Obszar

Dostęp do terenów zielonych

Obszar rewitalizacji

0,30

Gmina Pawłowice

3,60

Źródło: opracowanie własne

Sfera przestrzenno-funkcjonalna
Sołectwo Pawłowice Osiedle w dużej części pokrywa się z nowoutworzonym osiedlem bloków
wielorodzinnych. Osiedle powstało przy KWK Pniówek. Pierwszy budynek powstał przy ul. Polnej w
1980 roku, zaś ostatni przy ul. Orzechowej w 1991 roku. Zabudowa zajmuje 24 ha i składa się z 32
czteropiętrowych budynków (tzw. wielkopłytowych), 1 767 mieszkao o powierzchni 99 304 m².
Powstałe osiedle pociągnęło za sobą migrację mieszkaoców z innych części Polski do
nowoutworzonego osiedla. Cechą charakterystyczną osiedla jest fakt, ze budowane w pośpiechu, z
nastawieniem na „oddanie mieszkaoca do użytku” na dalszy plan oddalało kwestię zagospodarowania
przestrzeni, miejsc wypoczynku, rekreacji. Przestrzeo publiczna i jej jakośd zagospodarowania została
oddana niejako mieszkaocom i władzom samorządowym.
Z racji usytuowania, Osiedle stanowid może samowystarczalne miasteczko. Tu mieści się Spółdzielnia,
Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące, Technikum Górnicze, Kościół,
Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Zdrowia, Apteka, Lodowisko, Basen, Dom Kultury, miasteczko
ruchu drogowego i place zabaw. Na terenie osiedla znajduje się rozbudowana sied placówek
handlowych. Głównym podmiotem z zakresie prowadzenia spraw mieszkaniowych na terenie sołectwa
Pawłowice Osiedle jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Pawłowice, która jest jedyną spółdzielnią na terenie
Gminy Pawłowice.
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Rysunek 27 Sołectwo Pawłowice Osiedle – szkic poglądowy

Źródło: Urząd Gminy Pawłowice

Położne na obszarze rewitalizacji otwarte, wspólne przestrzenie publiczne są bardzo słabo
zagospodarowane. Brakuje elementów małej architektury, elementów użytkowych, rekreacyjnych,
albo po prostu do ciekawego spędzania wolnego czasu. Powoduje to, że tereny te (skwery, place),
są miejscem koncentracji niepokojących zjawisk – drobnego wandalizmu czy spożywania alkoholu.
To z kolei jest jedną z przyczyn zdiagnozowanego niskiego poziomu bezpieczeostwa na obszarze
rewitalizacji.
Tabela 47 Wskaźniki w zakresie sfery przestrzenno – funkcjonalnej
Poziom dostosowania
Dostęp do przestrzeni do
rozwiązao urbanistycznych do
Obszar
prowadzenia działalności
zmieniających się funkcji
gospodarczej
terenu

Obiekty wymagające
termomodernizacji

Obszar rewitalizacji

1.78

2,12

1,11

Gmina Pawłowice

4,21

3,89

4,89

Źródło: opracowanie własne

Jedną z ważnych czynników w kontekście niskich wskaźników w zakresie liczby podmiotów
gospodarczych w stosunku do liczby mieszkaoców jest niskie dostęp do przestrzeni do prowadzenia
działalności gospodarczej. Możliwości podejmowania działalności gospodarczej jest warunkowana
dostępem do pomieszczeo do tego przeznaczonych. Analiza pokazała, że na obszarze rewitalizacji
występuje deficyt w tym zakresie, zwłaszcza w kontekście wykorzystania potencjału rolnospożywczego w inkubowaniu nowych inicjatyw gospodarczych.
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Na obszarze rewitalizacji notuje się niski poziom dostosowania rozwiązao urbanistycznych
do zmieniających się funkcji terenu. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest nierównomierny rozwój
obszaru rewitalizacji. Do największych odnotowanych problemów można bezsprzecznie zaliczyd
występowanie dużych zakładów produkcyjnych w niewielkiej odległości od obszarów zabudowy
mieszkaniowej oraz skrzyżowanie głównych szlaków transportu drogowego - drogi. Kolejnym
problemem jest występowanie gęstej zabudowy mieszkaniowej w ścisłym centrum gminy i w związku
z tym brak rezerw przestrzennych na rozwój infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.
Jak wskazano w analizie społecznej problemem jest niska stopa zatrudnienia kobiet. Analiza ofert
pracy na lokalnym rynku wskazuje jednoznacznie, że poszukiwane są osoby w zawodach tradycyjnie
męskich (70% wolnych miejsc pracy). Diagnozuje się niedostateczny rozwój sektora małych i średnich
potwierdzony niskim wskaźnikiem przedsiębiorczości. Niewykorzystanie potencjału sektora małych
i średnich przedsiębiorstw w obszarze małego wiejskiego biznesu (także w wyniku niskiej
samoorganizacji i niewystarczającego wsparcia władz lokalnych) jest najpoważniejszą barierą w
zakresie rewitalizacji wskazanego obszaru. Gmina Pawłowice nie wykorzystuje w odpowiedni sposób
zasobów ludzkich w zakresie umiejętności wytwarzanie tradycyjnej i jakościowej żywności.
Sfera techniczna
Dużym problemem na obszarze rewitalizacji jest jakośd i funkcjonalnośd przestrzenie publicznej.
Problemem są nieestetyczne pojemniki na śmieci. Nie są one estetyczne i wygodne w użytkowaniu.
Montaż nowych pojemników ma wyeliminowad brzydki zapach, buszowanie gryzoni i owadów. Przede
wszystkim ma zlikwidowad bałagan. Spowodują eliminację uciążliwych, nieprzyjemnych zapachów
i znacznie poprawią estetykę osiedla. Interwencji wymaga trakt spacerowy na terenie Pawłowic
Osiedla. Brakuje ogrodzonych placów zabaw, tak żeby nie były dostępne dla zwierząt trzymanych w
domach wielorodzinnych.
Tabela 48 Wskaźniki w zakresie sfery technicznej
Obszar

Poziom degradacji infrastruktury technicznej

Obszar rewitalizacji

1,56

Gmina Pawłowice

4,29

Źródło: opracowanie własne

Mimo relatywnie dobrego poziomu uzbrojenia Gminy Pawłowice w przyłącza wodno-kanalizacyjne,
na terenie miasta obserwuje się problemy w zakresie sfery technicznej. Niektóre rejony gminy
pozostają niedoinwestowane, co determinuje zły stan części budynków publicznych i mieszkalnych
oraz przestrzeni wokół nich (zwłaszcza budynków wielorodzinnych). Powyższe wskazania wpłynęły
na określenie wskaźnika pozwalającego na ocenę sytuacji w sferze technicznej, którym jest poziom
degradacji infrastruktury technicznej. Wskaźnik powstał w oparciu o wizyty studyjne, podczas których
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oceniano stan infrastruktury. Poniższa grafika pokazuje, że obszarami o szczególnie wysokim stopniu
degradacji w Gminie Pawłowice jest sołectwo Pawłowice Osiedle.
Podsumowanie
Wyodrębniony w ramach prac delimitacyjnych obszar rewitalizacji cechuje wysoki poziom degradacji
pod względem społecznym. Ponadto na obszarze występują poważne problemy techniczne,
środowiskowe oraz przestrzenno-funkcjonalne. Innymi słowy, każdy z wyznaczonych obszarów spełnia
wymagane kryteria dotyczące zdegradowania - poza problemem społecznym posiada, co najmniej
jeden z problemów, ze sfery gospodarczo - technicznej lub środowiskowej. Obszar rewitalizacji w
Pawłowicach jest centralnie położony, kluczowego z punktu widzenia funkcjonowania całej gminy.
Rewitalizacja tego obszaru powinna przebiegad dwukierunkowo – z jednej strony należy w znacznym
stopniu należy zadbad o niwelację problemów społecznych, poprzez działania na rzecz grup
zagrożonych wykluczeniem społecznym; bezrobotnych; włączając w to działania w zakresie integracji
społecznej i wysokiej jakości usług społecznych. Z drugiej strony należy poprawiad stan infrastruktury,
która przyczyni się do poprawy warunków do tworzenia nowych miejsc pracy. Z drugiej strony
tworzone będą miejsca do prowadzenia wszechstronnych działao aktywizacyjnych i utworzeniem
z obszaru rewitalizacji miejsca koncentracji w zakresie zatrudnienia i działao na rzecz przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu.
Tabela 49 Bilans problemów obszaru rewitalizacji

Najważniejsze oczekiwania i opinie mieszkaoców (badanie sondażowe)











Miejsc spędzania wolnego czasu,
Imprez integrujących społecznośd,
Organizacji wpływających na aktywnośd społeczną,
Miejsc wsparcia osób z problemami społecznymi,
Poprawa jakości środowiska naturalnego (zwłaszcza powietrza),
Wzmocnienie obszaru rewitalizacji w zakresie infrastruktury, zwłaszcza infrastruktury drogowej,
Intensywne działania w zakresie przedsięwzięd, imprez integrujących społecznośd,
Zwiększenie aktywności ośrodków kulturalno-rekreacyjnych i sportowych,
Wzmocnienie infrastruktura rekreacyjna, wypoczynkowa, sportowa,
Poprawa estetyki otoczenia, tworzenie terenów zielonych.
Najpilniejsze potrzeby gminy w ramach rewitalizacji (wyniki analizy)

SFERA SPOŁECZNA:
 Problemy społeczne (bezpieczeostwo, bezrobocie),
 Duża liczba osób niepełnosprawnych,
 Rosnąca liczba osób starszych, brak bazy do profesjonalnych usług społecznych
 Niski poziom integracji społecznej mieszkaoców, niska samoorganizacja,
 Brak organizacji pozarządowych wpływających na aktywnośd społeczną
SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA:
 Słabe zagospodarowanie przestrzeni publicznej,
 Niska jakośd przestrzeni publicznych,
 Słabo zagospodarowanie place zabaw.
SFERA ŚRODOWISKOWA:
 Zjawisko niskiej emisji,
 Niedostosowanie obiektów w zakresie gospodarki niskoemisyjnej,
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 Niska jakośd terenów zielonych.
SFERA TECHNICZNA:
 Zły stan ciągów pieszych i jezdnych,
 Słabe doposażenie obiektów,
 Brak infrastruktury dla prowadzenia działalności gospodarczej.
SFERA GOSPODARCZA:
 Brak nowych miejsc pracy,
 Niski poziom inkubowania przedsiębiorstw.
Źródło: opracowanie własne
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4. Analiza SWOT obszaru rewitalizacji
Analiza opisanych wcześniej zagadnieo związanych z diagnozą, podjętych konsultacji społecznych
i obserwacji w terenie wskazała na główne problemy występujące na podobszarach rewitalizacji.
Warto zwrócid uwagę na fakt, że większośd ze zjawisk kryzysowych powtarza się na każdym
z wytypowanych terenów. Dlatego też podjęto decyzję o opracowaniu analizy SWOT wspólnej dla
wszystkich podobszarów rewitalizacji. Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeo w kontekście
rewitalizacji przedstawiona została poniżej w formie tabelarycznej.
Tabela 50 Analiza SWOT obszaru rewitalizacji Gminy Pawłowice

Analiza SWOT
Mocne strony

Słabe strony
–
–

–
–
–

–
–
–

–

–
–

Centralne położenie, dobry dostęp
komunikacyjny,
Zwarta zabudowa, ukształtowany układ
przestrzenny,
Korzystane ulokowanie wobec największego
pracodawcy w Gminie Pawłowice – KWK
Pniówek,
Kapitał ludzki – duża liczba aktywnych osób,
angażujących się w sprawy społeczne,
Aktywnośd Rady Sołeckiej,
Spółdzielnia Mieszkaniowa Pawłowice z dużymi
zasobami mieszkaniowymi oraz zamierzeniami
inwestycyjnymi,
Ulokowanie ważnych instytucji publicznych –
Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Osiedlowy
Dom Kultury,
Zwarty ośrodek świadczenia usług (głównie
handlu),
Funkcjonalny układ przestrzenny

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Szanse
–
–
–
–

Rosnące zainteresowanie przedsiębiorczością,,
Możliwośd pozyskania środków finansowych na
kompleksową rewitalizację,
Profesjonalizacja sektora usług publicznych
dedykowanych mieszkaocom,
Rozwój oraz kompleksowy zakres usług branży
przemysłu rolnego.

Ujemny bilans migracji,
Szczególne nagromadzenie skali problemów
społecznych,
Niska frekwencja wyborcza w wyborach
samorządowych,
Niska aktywnośd zawodowa kobiet,
Duża liczba osób starszych i niepełnosprawnych,
Niski poziom bezpieczeostwa,
Wysoki poziom bezrobocia, zwłaszcza w zakresie
długotrwałego bezrobocia,
Niski poziom integracji społecznej, brak inicjatyw
sprzyjających samoorganizacji społeczności lokalnej,
Niski poziom przedsiębiorczości oraz kondycji
lokalnych przedsiębiorstw,
Brak dostępu do zagospodarowanych terenów
zielonych,
Zły stan dróg, brak chodników,
Niski poziom termomodernizacji budynków
mieszkalnych,
Występowanie niezagospodarowanych przestrzeni
publicznych,
Brak infrastruktury w zakresie świadczenia usług
społecznych i zdrowotnych dla osób starszych,
Brak inicjatyw podnoszących umiejętności
zawodowych
Zjawisko niskiej emisji
Zagrożenia

–
–
–
–

Fragmentaryzacja działao skupiających się
na interwencji rewitalizacyjnej,
Niedostateczna kwota środków przewidziana na
rewitalizację w porównaniu do potrzeb,
Odpływ ludzi młodych do ośrodków miejskich
lub zagranicę,
Bariery architektoniczne

Źródło: opracowanie własne
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5. Wstęp do typologizacji działao w zakresie rewitalizacji
Po przeprowadzonej gruntownie delimitacji, do której wykorzystano różne narzędzia badawcze
w pierwszej kolejności uzyskano dokładnie wyznaczony obszar rewitalizacji wraz z najważniejszymi
problemami, z drugiej oczekiwania mieszkaoców (uczestników badania sondażowego), co do stanu
obszaru oraz oczekiwanych działao inwestycyjnych. Rewitalizacja to odnowa zdegradowanej
przestrzeni w danej jednostce samorządu terytorialnego, prowadząca do rozwiązywania
zdiagnozowanych problemów społecznych tych obszarów. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez
wsparcie przedsięwzięd rewitalizacyjnych obejmujących m.in. zadania w zakresie głębokiej
przebudowy i adaptacji zdegradowanych obiektów i obszarów, ukierunkowane w szczególności na
poprawę, jakości korzystania z przestrzeni, likwidację izolacji obszarów problemowych oraz poprawę
jakości życia mieszkaoców obszarów zdegradowanych, a pośrednio całej gminy. Inwestycje
infrastrukturalne

w zakresie

rewitalizacji

ukierunkowane

są

zawsze

na rozwiązywanie

zdiagnozowanych problemów społecznych wzmocnią wysiłki na rzecz ograniczania koncentracji
ubóstwa oraz wykluczenia społecznego mieszkaoców obszarów rewitalizowanych. Pozwolą także na
odnowę zdegradowanych przestrzeni gminnych przyczyniając się do wzmocnienia ich potencjałów
rozwojowych.
Rewitalizacja winna zawsze przyczyniad się do zwiększenia aktywizacji społeczno-gospodarczej
ludności zamieszkującej rewitalizowany obszar.
Proces rewitalizacji w Gminie Pawłowice będzie prowadzony we współpracy podmiotów
reprezentujących wszystkie sektory życia społeczno-gospodarczego: podmiotów publicznych (na czele
z samorządem gminy Pawłowice), przedsiębiorców, osób prywatnych oraz organizacji pozarządowych.
Rewitalizacja w gminie ma charakter kompleksowy, to znaczy, że w jej ramach prowadzony jest szereg
wielowątkowych, wzajemnie uzupełniających się i wzmacniających działao, mających na celu
wywołanie jakościowej pozytywnej zmiany na zidentyfikowanym obszarze. Działania dotyczące
rewitalizacji obejmują zatem w głównej mierze zdegradowany obszar, zmierzające do wyrównywania
społecznych różnic.
Poniżej w tabeli zaprezentowano matrycę możliwości jakie wynikają z zapisów RPO WS 2014 -2020
w zakresie rewitalizacji i potrzeb wynikających z przeprowadzonej diagnozy i opisu potrzeb dla obszaru
rewitalizowanego. Warunkiem prawidłowego wytypowania inwestycji jest uzyskanie pełnej zgodności
potrzeb z możliwościami jakie dają projekty w zakresie rewitalizacji współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej.
Tabela 51 Matryca możliwości i potrzeb w ramach rewitalizacji w Gminie Pawłowice

Typy projektów w ramach RPO WS 2014-2020 – infrastrukturalne


Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach poprzemysłowych /
powojskowych / popegeerowskich / pokolejowych wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.
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Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych
obiektów) w obiektach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.
Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach wraz
z zagospodarowaniem narzędzie umożliwiające rozwiązywanie problemów poprzez realizację
zaplanowanych projektów, przyległego otoczenia

Typy projektów w ramach RPO WSL 2014-2020 – społeczne







Lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników,
Praca na własny rachunek, przedsiębiorczośd
i tworzenie przedsiębiorstw,
Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i
zwiększaniu szans na zatrudnienie,
Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych,
Wspieranie przedsiębiorczości społecznej,
Inne – dotyczące grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wskaźniki w programie rewitalizacji
WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO RPO WS:
1. Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury(obligatoryjny).
WSKAŹNIKI PRODUKTU RPO WSL:
1. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (obligatoryjny),
2. Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych,
3. Ludnośd mieszkająca na obszarach objętych zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich
(obligatoryjny).
Najważniejsze oczekiwania i opinie mieszkaoców (badanie sondażowe)











Miejsc spędzania wolnego czasu,
Imprez integrujących społecznośd,
Organizacji wpływających na aktywnośd społeczną,
Miejsc wsparcia osób z problemami społecznymi,
Poprawa jakości środowiska naturalnego (zwłaszcza powietrza),
Wzmocnienie obszaru rewitalizacji w zakresie infrastruktury, zwłaszcza infrastruktury drogowej,
Intensywne działania w zakresie przedsięwzięd, imprez integrujących społecznośd,
Zwiększenie aktywności ośrodków kulturalno-rekreacyjnych i sportowych,
Wzmocnienie infrastruktura rekreacyjna, wypoczynkowa, sportowa,
Poprawa estetyki otoczenia, tworzenie terenów zielonych.

Źródło: opracowanie własne

6. Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji
W rozdziale prezentuje się założenia, które w perspektywie roku 2023 będą stanowiły rezultat procesu
rewitalizacji na wybranym obszarze w Gminie Pawłowice. Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania
ze stanu kryzysowego wyznaczonego obszaru, którego poziom zdegradowania oraz funkcje jakie pełni
w najwyższym stopniu odpowiadał postawionym kryteriom. Sama wizja to określenie pożądanego
stanu docelowego tego obszaru, do jakiego dąży samorząd lokalny wraz ze społecznością lokalną oraz
głównymi interesariuszami. Program Rewitalizacji jest dokumentem strategicznym o charakterze
planistycznym i operacyjnym. Jednocześnie w związku z jego charakterem, zawartośd treściowa wizji
ściśle koresponduje z jednej strony z zapisami dokumentów programowych o charakterze lokalnym,
z drugiej jest wynikiem wdrożonego procesu planowania rewitalizacji, i zrealizowanego zgodnie
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z reżimami związanymi z przepisami prawa, jak i wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego.
Wychodząc naprzeciw logicznej zasadzie powiązania kierunków rozwojowych zapisanych w programie
rewitalizacji, z zapisami działao planistycznych już podjętych na poziomie gminy, punktem wyjścia dla
planowania rozwoju obszaru rewitalizacji było w pierwszej kolejności oparcie się na zidentyfikowanych
problemach o charakterze lokalnym. Następnie wyodrębniono i pogrupowano najpilniejsze potrzeby
rozwojowe w ujęciu zarówno obszaru rewitalizacji, jak i całej gminy. Ponadto posiłkowano się zapisami
dokumentów strategicznych, w tym Strategią Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Pawłowice oraz Studium uwarunkowao i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Pawłowice. Zabieg ten stanowił punkt wyjścia do realizacji prac planistycznych Programu Rewitalizacji,
a w dalszej kolejności umożliwił wskazanie dwóch obszarów wpisujących się w uwarunkowania
wynikające z wymagao i specyfiki działao rewitalizacyjnych. Z punktu widzenia założeo
rewitalizacyjnych za kluczowe aspekty uważa się akcenty położone na czynnik ludzki (umiejętności
miękkie, przedsiębiorczośd, tym samym włączenie społeczne) oraz infrastrukturę techniczną
i środowiskową, które podlegają istotnej koncentracji i natężeniu na wyznaczonym obszarze
rewitalizacji.
Zaprezentowana poniżej wizja to rezultat przyszłej realizacji planowanych przedsięwzięd i projektów
oraz baza umożliwiająca definiowanie celów strategicznych rewitalizacji oraz kierunków działao.
Zawartośd wizji jest wypadkową analizy eksperckiej, konsultacji społecznych i spotkao warsztatowych,
na które zapraszano zaangażowane podmioty procesu oraz wszystkich mieszkaoców gminy Pawłowice.
Wizja stanu przyjętego obszaru rewitalizacji w perspektywie roku 2023 została zdefiniowana
następująco:
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Obszar rewitalizacji to miejsce, w którym udało się zniwelowad problemy
społeczne mieszkaoców, poprawid bezpieczeostwo, a społecznośd lokalna
wykazuje duży stopieo samoorganizacji.
Obszar rewitalizacji jest miejscem świadczenia profesjonalnych usług
publicznych i programów przeznaczonych dla osób straszych,
niepełnosprawnych, wykluczonych. Sektor rolno-spożywczy stanowi gospdarcze
koło zamachowe dla niwelowania problemów osób bezrobotnych lub
nieaktywnych zawodowo.
Obszar rewitalizacji to nowatorsko zmodernizowana i bezpieczna przestrzeo
publiczna, z elementami terenów zielonych; posiadająca mocne i trwałe więzi
funkcjonalne z resztą gminy. Spełnione standardy ekologiczne wnoszą do
działao rewitalizacyjnych element zrównoważonego rozwoju.
Rewitalizowany obszar stanowi doskonałą podstawę do rozwoju gospodarczego
w oparciu o wysokie umiejętności mieszkaoców. Pespektywy rozwojowe dla
mieszkaoców, otwarty i chłonny rynek pracy, wpływją na znaczną redukcję
problemów społecznych.

7. Cele rewitalizacji wraz z odpowiadającymi im kierunkami działao
W niniejszym rozdziale zaprezentowane zostały trzy cele rewitalizacji w Gminie Pawłowice
o charakterze kierunkowym, które w istocie określają obszary szczególnego zainteresowania Gminy
oraz wszystkich interesariuszy z punktu widzenia potrzeb wynikających ze szczegółowej diagnozy
obszaru wsparcia. Biorąc pod uwagę operacyjny (programowy) charakter opracowania, niniejsza częśd
ma wymiar porządkowy, syntetyzujący treści wyartykułowane w docelowej wizji obszarów
po przeprowadzeniu rewitalizacji. Natomiast z drugiej stanowi wprowadzenie do części projektowej
zaprezentowanej w kolejnym rozdziale. W związku z przyjętą logiką podrozdziału cele opracowane
w sposób możliwie szeroki, uwzględniający kontekst lokalny. Opracowano dla nich zestaw
dedykowanych kierunków działao.
Bazując na wiedzy pozyskanej w toku prac nad dokumentem oraz wyartykułowanymi oczekiwanymi
wyznaczono następujący cel nadrzędny dla rewitalizacji w Gminie Pawłowice. Celem nadrzędnym
rewitalizacji w Gminie Pawłowice jest odnowa społeczna i funkcjonalna (przestrzenna) poprzez
wykorzystanie istniejących zasobów na rzecz rozwoju gospodarczego (miejsc pracy), podniesienia
standardów ekologicznych (środowiskowych) oraz profesjonalnych usług społecznych dla mieszkaoców
obszaru rewitalizacji. To właśnie wzrost liczby miejsc pracy, atrakcyjności dla przedsiębiorców
bezpośrednio wpłynie na powodzenie procesu rewitalizacji. Na poniższej grafice zaprezentowano trzy
filary Programu Rewitalizacji dla Gminy Pawłowice na lata 2018-2023. Nawiązują one pośrednio do
celów strategicznych zapisanych w dokumentach strategicznych, jednakże zawierają również elementy
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właściwe ze względu na powodzenie planowanego procesu rewitalizacji. Cele rewitalizacji w gminie
Pawłowice

bezpośrednio nawiązują

do zagadnieo

związanych

z

infrastrukturą

techniczną,

atrakcyjnością inwestycyjną, turystyką, środowiskiem i dziedzictwem kulturowym. Nie pominięte
zostały relewantne kwestie społeczne, związane z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym
(starszych, dotkniętych przemocą, bezrobotnych).
Rysunek 28 Cele rewitalizacji Gminy Pawłowice

Poprawa atrakcyjności i funkcjonalności infrastruktury
technicznej i przestrzeni publicznych

Aktywizacja społeczna i gospodarcza środowisk
marginalizowanych i dysfunkcyjnych

Poprawa jakości życia mieszkaoców obszaru rewitalizacji
w zakresie środowiskowym (ekologicznym)

Źródło: opracowanie własne

Każdy z powyższych celów rewitalizacji w Gminie Pawłowice odpowiada na zidentyfikowane deficyty
(słabe strony) obszarów kryzysowych przewidzianych do rewitalizacji. Równocześnie warto podkreślid,
iż Program Rewitalizacji to narzędzie umożliwiające skuteczne wdrażanie części założeo planistycznych
artykułowanych w już przyjętych dokumentach strategicznych. Poniżej prezentuje się wyznaczone cele
strategiczne rewitalizacji wraz z odpowiadającym im słabymi stronami uzasadniającymi koniecznośd
podjęcia działao w tym zakresie oraz dedykowane kierunki interwencji. Biorąc pod uwagę
zdefiniowaną wizję, wyznaczone cele strategiczne rewitalizacji mają na celu ograniczenie skali
występowania negatywnych zjawisk i procesów na obszarze rewitalizacji oraz wzmocnienie jego
wewnętrznego potencjału, poprzez kompleksowe i zintegrowane działania na rzecz lokalnej
społeczności, gospodarki, przestrzeni publicznej, dziedzictwa historycznego i środowiska naturalnego.
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Cel strategiczny rewitalizacji 1.
Poprawa atrakcyjności i funkcjonalności infrastruktury technicznej i przestrzeni
publicznych
Gmina Pawłowice posiada bardzo duży potencjał rozwojowy, zwłaszcza usług społecznych z dziedziny
pomocy społecznej, kultury oraz w zakresie gospodarczym. Dziedzictwo przemysłowe, rzemieślnicze
i rolnicze jest jednym z istotnych atutów, których właściwe wykorzystanie może przyczynid się do
rozwoju społecznego i gospodarczego. Myślą przewodnią w pomyśle na rewitalizację Pawłowic jest
inteligentne wykorzystanie dorobku materialnego (architektonicznego), które ze względu na brak
środków finansowych nie przekłada się na atrakcyjnośd inwestycyjną i osiedleoczą. Gmina posiada
budynki, które mogą byd przeznaczone na działalnośd przeznaczoną na działalnośd społeczną
i gospodarczą.
Ważnym elementem jest również wzmocnienie jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej
z wszechstronnym wykorzystaniem dla rozwoju dziedzictwa przemysłowego i środowiskowego.
W ramach tego działania konieczne jest wykonanie inwestycji uzupełniających związanych
z infrastrukturą kubaturową. Warunkiem osiągnięcia wszystkich celów rewitalizacyjnych w tym
obszarze jest umiejętnośd wykreowania nowych lokalnych produktów spożywczych.
Powyżej sformułowany cel ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia przeprowadzonej diagnozy oraz
potrzeb artykułowanych przez mieszkaoców. Zagadnienia związane ze sferą techniczną i funkcjonalnoprzestrzenną to w istocie szereg zadao i przedsięwzięd inwestycyjnych warunkujących poprawę jakości
życia oraz kompleksowośd procesu rewitalizacji. Kształtowanie przestrzeni obszaru rewitalizacji
zgodnie z wymaganiami ładu przestrzennego koncentruje się na zapewnieniu wysokiej dostępności i
jakości infrastruktury technicznej i społecznej.
Poniżej prezentuje się cele szczegółowe i odpowiadające im kierunki działao rewitalizacyjnych.
1.1 Poprawa stanu technicznego budynków na obszarze rewitalizacji
(1) Przebudowa, remont, modernizacja zdegradowanych budynków wraz z zagospodarowaniem
terenu funkcjonalnie związanego z obiektem
(2) Roboty restauratorskie i konserwatorskie budynków
(3) Modernizacja zasobu komunalnego
(4) Adaptacja budynków na cele społeczne
1.2 Rozwój infrastruktury społecznej ukierunkowanej na zaspokajanie różnych potrzeb mieszkaoców
(1) Rozwój infrastruktury kulturalnej
(2) Rozwój infrastruktury edukacyjno-wychowawczej
(3) Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej
(4) Rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej
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1.3 Rozwój infrastruktury technicznej służącej osiąganiu celów rewitalizacji
(1) Rozwój infrastruktury drogowej
(2) Rozwój gospodarki wodno-ściekowej
(3) Poprawa stanu zagospodarowania i jakości przestrzeni publicznych

Cel strategiczny rewitalizacji 2.
Aktywizacja społeczna i gospodarcza środowisk marginalizowanych i dysfunkcyjnych
Wobec zdiagnozowanych problemów społecznych, do których w głównej mierze należą ubóstwo,
bezrobocie, uzależnienia i niepełnosprawnośd w obrębie powyżej sformułowanego celu strategicznego
istotnym wątkiem jest poprawa poziomu i jakości życia mieszkaoców obszaru rewitalizacji, poprzez
przeciwdziałanie procesom wykluczenia społecznego, promocję integracji społecznej oraz poprawę
dostępności specjalistycznych usług publicznych, programów aktywizacyjnych. Cele społeczne
w znacznej części będą efektem synergii i zintegrowania projektów społecznych z projektami
inwestycyjnymi. Najważniejszym elementem tego procesu będzie rozwój programów społecznych
w zakresie usług zdrowotnych, aktywizacyjnych, edukacyjnych. Kluczowe z punktu widzenia
powodzenia procesu rewitalizacji są przedsięwzięcia na rzecz integracji społecznej i wsparcia osób
starszych. Poniżej prezentuje się cele szczegółowe i odpowiadające im kierunki działao
rewitalizacyjnych.
2.1 Przeciwdziałanie procesom wykluczenia i marginalizacji społecznej
(1) Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja zawodowa mieszkaoców
(2) Reintegracja społeczno-zawodowa grup i osób zagrożonych wykluczeniem
(3) Podniesienie poziomu bezpieczeostwa i porządku publicznego
2.2 Rozwój usług społecznych na obszarze rewitalizacji
(1) Rozwój usług kulturalnych
(2) Rozwój usług edukacyjno-wychowawczych
(3) Rozwój usług opiekuoczych
(4) Rozwój usług zdrowotnych

Cel strategiczny rewitalizacji 3.
Poprawa jakości życia mieszkaoców obszaru rewitalizacji w zakresie środowiskowym
(ekologicznym)
Proces rewitalizacji powinien w sposób szczególny uwzględniad aspekty podnoszące bezpieczeostwo
standardy ekologiczne obszaru rewitalizacji. Problemem obszaru rewitalizacji jest zły stan obiektów
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mieszkaniowych wielorodzinnych (obiekty nie są w pełni ocieplone, części wspólne są w złym stanie
technicznym). Części wspólne budynków wielorodzinnych będących w zasobie Spółdzielni
Mieszkaniowej w Pawłowicach wymagają remontu. Dużym deficytem obszaru rewitalizacji są tereny
zielone (rekreacyjne). Warto podkreślid również wątki związane bezpośrednio z ograniczeniem niskiej
emisji. Biorąc pod uwagę fakt, że rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych
uwarunkowao oraz wzmacnianie lokalnych potencjałów w niwelowaniu problemów społecznych
i gospodarczych, w Gminie Pawłowice zasadnym jest szczególne uwzględnienie ekologii i środowiska
w planowaniu zrównoważonego rozwoju.
3.1. Ochrona środowiska i zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych
(1) Ograniczenie niskiej emisji
(2) Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej mieszkaoców
(3) Rozwój odnawialnych źródeł energii
(4) Rozwój terenów zielonych
Rewitalizacja na wyznaczonym obszarze w gminie Pawłowice zakłada optymalne wykorzystanie
specyficznych uwarunkowao obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (a zwłaszcza
kulturowych) i jest procesem wieloletnim (w latach 2018-2023), prowadzonym przez interesariuszy
(m.in. przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, właścicieli nieruchomości, organy władzy publicznej,
etc.) tego procesu, w tym przede wszystkim we współpracy z lokalną społecznością. Działania służące
wspieraniu procesów rewitalizacji prowadzone będą w sposób spójny: wewnętrznie (poszczególne
działania pomiędzy sobą) oraz zewnętrznie (z lokalnymi politykami sektorowymi, np. transportową,
energetyczną, celami i kierunkami wynikającymi z dokumentów strategicznych i planistycznych).

8. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne
Program Rewitalizacji dla Gminy Pawłowice na lata 2018-2023 jest dokumentem strategicznym. Jego
cechą charakterystyczną jest ujęcie poszczególnych działao w sposób kompleksowy, z uwzględnieniem
projektów rewitalizacyjnych współfinansowanych ze środków EFRR, EFS, FS oraz innych publicznych
lub prywatnych) tak, aby nie pomijad aspektu społecznego oraz gospodarczego lub przestrzenno funkcjonalnego, technicznego, środowiskowego związanego zarówno z danym obszarem, jak i jego
otoczeniem. Poniżej w tabeli przedstawiono projekty, które zostały zgłoszone do Programu
Rewitalizacji Gminy Pawłowice podczas otwartego naboru projektów.
Tabela 52 Zestawienie projektów do Lokalnego Programu Rewitalizacji
Lp.
1
2

Nazwa projektu
Rewitalizacja miejsc składowania odpadów oraz części
wspólnych obiektów wielorodzinnych na Osiedlu w
Pawłowicach
Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych na osiedlu w
Pawłowicach polegająca na wykonaniu

Wnioskodawca

Typ projektu

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pawłowice

Infrastrukturalny

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pawłowice

Infrastrukturalny
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Lp.

3

Nazwa projektu
termomodernizacji 10 budynków mieszkalnych
wielorodzinnych mających na celu zwiększenie
efektywności energetycznej
Głęboka przebudowa i adaptacja Pawilonów użytkowych
P-XIV i P-XV w Pawłowicach przy ul. Górniczej
z przystosowaniem do pełnienia funkcji kulturalnych,
gospodarczych i społecznych

Wnioskodawca

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pawłowice

4

Pawłowicka Szpajska – inkubator przetwórstwa lokalnego

Gmina Pawłowice

5

Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej
Osiedla Pawłowice

6

Psia Łapa

7

Grupa wsparcia kobiet doświadczających przemocy

Gmina Pawłowice / Spółdzielnia
Mieszkaniowa Pawłowice
Ośrodek Pomocy Społecznej w
Pawłowicach
Ośrodek Pomocy Społecznej w
Pawłowicach
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw
Gospodarczych Delta Partner / Gmina
Pawłowice
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw
Gospodarczych Delta Partner / Gmina
Pawłowice
Stowarzyszenie Inicjatyw Harcerskich
Dla Dzieci i Młodzieży W Gminie
Pawłowice Przyjaciele
Gmina Pawłowice / Ośrodek Pomocy
Społecznej w Pawłowicach

8

9

Przedsiębiorcy na start. Wsparcie w założeniu działalności
gospodarczej na obszarze rewitalizacji w Gminie
Pawłowice
REWITALIZACJA – AKTYWIZACJA. Pobudzenie aktywności
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze
rewitalizowanym gminy Pawłowice

10

Budujemy obóz harcerski od podstaw

11

Utworzenie placówki wsparcia dziennego w Pawłowicach

Typ projektu

Infrastrukturalny

Infrastrukturalny
Infrastrukturalny
Społeczny, miękki
Społeczny, miękki
Społeczny, miękki

Społeczny, miękki

Infrastrukturalny
Infrastrukturalny

Źródło: opracowanie własne

Projekty w ramach programu rewitalizacji zostały wybrane w sposób zapewniający jak najszersze
konsultacje ze społecznością lokalną, a zwłaszcza grupami interesariuszy. W ramach rewitalizacji
wyznaczonego obszaru proponuje się realizację konkretnych projektów, zarówno inwestycyjnych,
jak i społecznych.

8.1 Fiszki projektów rewitalizacyjnych
Poniżej przedstawiono fiszki projektowe projektów realizowanych na obszarze rewitalizacji. Fiszki
stanowią wstępną koncepcję dla każdego z projektów. Szczegółowe rozstrzygnięcia zostaną zapisane
w dokumentacji projektowej oraz w ewentualnych wnioskach aplikacyjnych.
Tabela 53 Fiszka projektowa nr 1

1. Nazwa projektu (tytuł)
Rewitalizacja miejsc składowania odpadów oraz części wspólnych obiektów wielorodzinnych na Osiedlu
w Pawłowicach
2. Nazwa wnioskodawcy (adres, tel., e-mail) i nazwa partnera
Spółdzielnia Mieszkaniowa Pawłowice, ul. Wojska Polskiego 19,43-251 Pawłowice, e-mail:
sekretariat@smpawlowice.pl, tel. 32 449 34 40
3. Krótki opis problemu, jaki ma rozwiązad realizacja projektu
Pojemniki półpodziemne są estetyczne i wygodne w użytkowaniu. Montaż tych pojemników ma
wyeliminowad brzydki zapach, aktywnośd gryzoni i owadów. Przede wszystkim ma zlikwidowad bałagan jaki
robią też amatorzy wygrzebywania z nich „skarbów”. Spowodują eliminację uciążliwych, nieprzyjemnych
zapachów i znacznie poprawią estetykę osiedla.
Części wspólne budynków wielorodzinnych są w złym stanie technicznym. Projekt renowacji części wspólnych
związany z remontem klatek schodowych przyczyni się do poprawy stanu technicznego budynków, podniesie
walory estetyczne oraz standard życia mieszkaoców.
4. Cel ogólny (cele) projektu
System pojemników pół podziemnych jest przyjazny dla użytkownika i bezpieczny w utrzymaniu. Zaletą
systemu pojemników pół podziemnych jest oszczędnośd miejsca oraz całkowite bezpieczeostwo dla
środowiska naturalnego. Pojemniki pół podziemne z uwagi na ich estetyczny wygląd wpiszą się w otoczenie,
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stanowid będą jego element, który stanie się nie tylko ozdobą. Projekt pojemników podniesie efektywnośd
składowania odpadów, przyczyni się do likwidacji nieprzyjemnych zapachów, zapewni oszczędnośd miejsca,
poprawi estetykę otoczenia, uporządkuje problem miejsc noclegowych dla bezdomnych. Poprawi jakośd życia
mieszkaoców poprzez renowację istniejących placyków gospodarczych.
Głównym celem renowacji części wspólnych jest podniesienie komfortu życia mieszkaoców, podniesienie
walorów estetycznych części wspólnych dostępnych dla wszystkich lokatorów oraz podniesienie wartości
zasobów mieszkaniowych poprzez zastosowanie materiałów i nowoczesnych technologii w ramach projektu
rewitalizacji.
Projekt jest zgodny z działaniem 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych RPO WSL 2014-2020. Typ
projektu: Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych
obiektów) w obiektach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.
5. Zakres realizowanego zadania
W zakresie miejsc składowania odpadów:
3
1. Zakup 5 szt. pojemników pół podziemnych o pojemności 3 m na odpady segregowane.
2. Montaż 23 szt. pojemników wraz z wykonaniem odwodnienia.
3
3. Zakup 18 szt. pojemników pół podziemnych o pojemności 5m
W zakresie części wspólnych obiektów wielorodzinnych:
Realizacja zadania polegającego na remoncie i odnowieniu ścian części wspólnych 11 budynków objętych
projektem.
6. Miejsce realizacji projektu, adres
W zakresie miejsc składowania odpadów: Sołectwo Pawłowice Osiedla (43-251 Pawłowice): ul. Polna 24, ul.
Polna 26, ul. Polna 21, ul. Górnicza 2, ul. Górnicza 16,
W zakresie części wspólnych obiektów wielorodzinnych: Osiedle Pawłowice 43-251 Pawłowice: ul. Polna 17,
ul. Górnicza 1, ul. Polna 18, ul. Górnicza 2, ul. Polna 22 Górnicza 12, ul. Polna 24, ul. Górnicza 13, ul. Polna 25,
ul. Górnicza 15, ul. Polna 26, ul. Kręta 1.
7. Szacowana (orientacyjna) wartośd projektu
1 278 100,00 zł
8. Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji
Korzyści wynikające z zastosowania pojemników pół podziemnych to:
 Podniesienie efektywności składowania odpadów,
 Oszczędnośd miejsca,
 Likwidacja nieprzyjemnych zapachów,
 Wygodny dostęp,
 Estetyczne otoczenie.
Wykonanie robót malarskich i budowlanych na częściach wspólnych budynku:
 Podniesienie jakośd życia mieszkaoców,
 Poprawa walorów estetycznych i użytkowych obiektów poddanych rewitalizacji oraz Gminy
promującej ekologiczne rozwiązania,
 Poprawa wizerunku osiedla i wpływ na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy.
9. Okres realizacji
2018-2019
10. Projekt komplementarny EFS
Tytuł projektu: „Psia Łapa”
Źródło: opracowanie własne
Tabela 54 Fiszka projektowa nr 2

1. Nazwa projektu (tytuł)
Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych na osiedlu w Pawłowicach polegająca na wykonaniu
termomodernizacji 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych mających na celu zwiększenie efektywności
energetycznej
2. Nazwa wnioskodawcy (adres, tel., e-mail) i nazwa partnera
Spółdzielnia Mieszkaniowa Pawłowice, ul. Wojska Polskiego 19,43-251 Pawłowice, e-mail:
sekretariat@smpawlowice.pl, tel. 32 449 34 40
3. Krótki opis problemu, jaki ma rozwiązad realizacja projektu
Duże koszty zużycia centralnego ogrzewania, nieestetyczny wygląd elewacji, brak zachowania norm
termicznych w budynku.
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W obecnym stanie technicznym w budynkach na obszarze rewitalizacji nie są spełnione wymagania
energetyczne przewidywane dla budynków wielorodzinnych w zakresie wartości współczynników
przewodzenia ciepła przez przegrody zewnętrzne.
Aktualnie budynki mieszkalne na Osiedlu w Pawłowicach wykazują znaczne deficyty w sferze technicznej
i środowiskowej a także negatywnie oddziałują na mieszkaoców
4. Cel ogólny (cele) projektu
Głównym celem termomodernizacji jest:
 Zmniejszenie kosztów ogrzewania, podniesienie komfortu życia mieszkaoców oraz ochrony środowiska
naturalnego, poprzez zmniejszenie zużycia paliw.
 Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez zmniejszenie zużycia energii
w budynkach użyteczności publicznej oraz obniżenie kosztów ich eksploatacji i utrzymania,
 Poprawa efektywności energetycznej dzięki zastosowaniu materiałów i technologii sprzyjających lepszej
wydajności w ramach projektu termomodernizacji.
Projekt jest zgodny z działaniem 4.3 Efektywnośd energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze
publicznej mieszkaniowej RPO WSL 2014-2020. Typ projektu: Modernizacja energetyczna budynków
użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
5. Zakres realizowanego zadania
Realizacja zadania polegającego na ociepleniu ścian zewnętrznych 10 budynków mieszkalnych
wielorodzinnych, wymianę okienek piwnicznych, ociepleniu stropodachów, ociepleniu stropów nad piwnicą,
modernizacji lub/i wymianie systemu grzewczego.
6. Miejsce realizacji projektu, adres
Osiedle Pawłowice 43-251 Pawłowice: Polna 18, Górnicza 12, Polna 19, Górnicza 13, Górnicza 1, Górnicza 15,
Górnicza 2, Górnicza 16, Górnicza 10, Kręta 1
7. Szacowana (orientacyjna) wartośd projektu
6 000 000,00 zł
8. Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji
Wykonanie termomodernizacji ograniczy zużycie energii i kosztów użytkowania budynków, podniesie jakośd
środowiska wewnętrznego i zmniejszy niekorzystne oddziaływanie na środowisko zewnętrzne, zmniejszy
zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy oraz przyczyni się do racjonalnego wykorzystania energii,
co bezpośrednio przełoży się na poprawę warunków życia mieszkaoców, poprawi walory estetyczne i
użytkowe obiektów poddanych termomodernizacji oraz gminy promującej ekologiczne rozwiązania, poprawi
wizerunek gminy i wpłynie na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy.
9. Okres realizacji
2019-2020
10. Projekt komplementarny EFS
Tytuł projektu: „Grupa wsparcia kobiet doświadczających przemocy”
Źródło: opracowanie własne
Tabela 55 Fiszka projektowa nr 3

1. Nazwa projektu (tytuł)
Głęboka przebudowa i adaptacja Pawilonów użytkowych P-XIV i P-XV w Pawłowicach przy ul. Górniczej
z przystosowaniem do pełnienia funkcji kulturalnych, gospodarczych i społecznych.
2. Nazwa wnioskodawcy (adres, tel., e-mail) i nazwa partnera
Spółdzielnia Mieszkaniowa Pawłowice, ul. Wojska Polskiego 19,43-251 Pawłowice,
e-mail: sekretariat@smpawlowice.pl, tel. 32 449 34 40
3. Krótki opis problemu, jaki ma rozwiązad realizacja projektu
Rewitalizacja pawilonów ma ograniczyd zużycie ciepła oraz zapewnid bardziej ekonomiczne i energooszczędne
ogrzewanie wnętrz, a także wody użytkowej. Ma zmniejszyd koszty utrzymania i eksploatacji pawilonów.
W efekcie przyczyni się do przystosowania Pawilonów do pełnienia funkcji kulturalnych, gospodarczych
i społecznych na Osiedlu Pawłowice.
4. Cel ogólny (cele) projektu
Głównym celem przeprowadzonej rewitalizacji Pawilonów to:
 Zmniejszenie kosztów ogrzewania, podniesienie komfortu życia mieszkaoców oraz ochrony
środowiska naturalnego, poprzez zmniejszenie zużycia paliw.
 Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez zmniejszenie zużycia energii
w budynkach użyteczności publicznej oraz obniżenie kosztów ich eksploatacji i utrzymania,
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Poprawę efektywności energetycznej dzięki zastosowaniu materiałów i technologii sprzyjających
lepszej wydajności w ramach projektu termomodernizacji.
Częśd z wyremontowanych obiektów przeznaczona będzie na realizację projektów społecznych.
Projekt jest zgodny z działaniem 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych RPO WSL 2014-2020. Typ
projektu: Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach wraz z
zagospodarowaniem przyległego otoczenia.
5. Zakres realizowanego zadania
1. Ogłoszenie i przeprowadzenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Ogłoszenie i przeprowadzenie przetargu na wykonanie termomodernizacji objętej projektem.
3. Ocieplenie ścian zewnętrznych 2 pawilonów użytkowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
ocieplenie stropodachu, ocieplenie stropu nad piwnicą, modernizacji lub wymianie systemu
grzewczego, modernizacji głównych tablic elektrycznych.
6. Miejsce realizacji projektu, adres
Osiedle Pawłowice 43-251 Pawłowice: Pawilon P-XIV przy ul. Górniczej 2, Pawilon P-XV przy ul. Górniczej
7. Szacowana (orientacyjna) wartośd projektu
639 600,00 zł
8. Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji
Wykonania rewitalizacja:
 Ograniczy zużycie energii i kosztów użytkowania budynków,
 Podniesie jakośd środowiska wewnętrznego i zmniejszy niekorzystne oddziaływanie na środowisko
zewnętrzne,
 Zmniejszy zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy oraz przyczyni się do racjonalnego
wykorzystania energii, co bezpośrednio przełoży się na poprawę warunków życia mieszkaoców,
 Poprawi walory estetyczne i użytkowe obiektów poddanych termomodernizacji oraz gminy
promującej ekologiczne rozwiązania,
 Poprawi wizerunek gminy i wpłynie na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy,
 Przyczyni się do rozszerzenie funkcji społecznych , kulturalnych i gospodarczych zrewitalizowanych
obiektów na Osiedlu Pawłowice
9. Okres realizacji
2021- 2022
10. Projekt komplementarny EFS
Tytuł projektu: „REWITALIZACJA – AKTYWIZACJA. Pobudzenie aktywności osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym na obszarze rewitalizowanym gminy Pawłowice”
Źródło: opracowanie własne

Tabela 56 Fiszka projektowa nr 4

1. Nazwa projektu (tytuł)
Pawłowicka Szpajska – inkubator przetwórstwa lokalnego
2. Nazwa wnioskodawcy (adres, tel., e-mail) i nazwa partnera
Gmina Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice
3. Krótki opis problemu, jaki ma rozwiązad realizacja projektu
Zdiagnozowane problemy dotyczą:
 Niska stopa zatrudnienia kobiet,
 Analiza ofert dot. lokalnego rynku pracy wskazuje, że poszukiwane są osoby w zawodach tradycyjnie
męskich,
 Niedostateczny rozwój sektora małych i średnich potwierdzony niskim wskaźnikiem
przedsiębiorczości,
 Niewykorzystanie potencjału sektora małych i średnich przedsiębiorstw rozwój w obszarze małego
wiejskiego biznesu (także w wyniku niskiej samoorganizacji i niewystarczającego wsparcia władz
lokalnych),
 Ogólne uwarunkowania związane z prowadzeniem przedsiębiorczości na wsi. Warunki te cechuje
utrudniony dostęp do służb doradczych i informacji, słabszy popyt, utrudniony dostęp do szerszych
rynków zbytu i zaopatrzenia,
 Niewykorzystanie zasobów ludzkich w zakresie umiejętności wytwarzanie tradycyjnej i jakościowej
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żywności.
4. Cel ogólny (cele) projektu
Poprawa warunków do prowadzenia małego biznesu wiejskiego poprzez stworzenie inkubatora przetwórstwa
lokalnego w Gminie Pawłowice.
Projekt jest zgodny z działaniem 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych RPO WSL 2014-2020. Typ
projektu: Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach wraz z
zagospodarowaniem przyległego otoczenia.
5. Zakres realizowanego zadania
Zaprojektowanie i uruchomienie Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego w Gminie Pawłowice, jako narzędzia
kreowania i produkowania jakościowych lokalnych produktów żywnościowych pod wspólną marką lokalną.
Główne podzadania:
 Utworzenie pomieszczeo kuchennych pod wynajem umożliwiających legalną produkcję żywności,
 Utworzenie Centrum Edukacji Ekonomicznej, jako platformy wymiany doświadczeo pozyskanych
w rozwijaniu marek lokalnych i propagowania przedsiębiorczości poprzez produkty lokalne przyjazne
środowisku.
6. Miejsce realizacji projektu, adres
Pniówek, Dom Ludowy, gmina Pawłowice
7. Szacowana (orientacyjna) wartośd projektu
1 000 000 zł
8. Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji
Prognozowane rezultaty:
 Wzrost zatrudnienia wśród kobiet poprzez stworzenie warunków, które odpowiadają ich potrzebom
i oczekiwaniom mierzona liczbą kobiet korzystających z wynajmu powierzchni kuchennych
 Wzrost wykorzystania potencjału lokalnego opartego o rolniczy charakter gminy mierzonego liczbą
produktów wytworzonych w Inkubatorze
Zwiększenie dostępu do szerszych runku zbytów poprzez pomoc w organizacji wspólnych grup zakupowych –
mierzony liczbą powstałych grup zakupów i korzystających z nich klientów, liczba firm współpracujących
z Inkubatorem
Projekt jest komplementarny z przedsięwzięciem rewitalizacyjnym (miękkim): Przedsiębiorcy na start.
Wsparcie w założeniu działalności gospodarczej na obszarze rewitalizacji w Gminie Pawłowice
9. Okres realizacji
2020 r.
10. Projekt komplementarny EFS
Tytuł projektu: Przedsiębiorcy na start. Wsparcie w założeniu działalności gospodarczej na obszarze
rewitalizacji w Gminie Pawłowice
Źródło: opracowanie własne
Tabela 57 Fiszka projektowa nr 5

1. Nazwa projektu (tytuł)
Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej Osiedla Pawłowice
2. Nazwa wnioskodawcy (adres, tel., e-mail) i nazwa partnera
Gmina Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice
Parter: Spółdzielnia Mieszkaniowa Pawłowice, ul. Wojska Polskiego 19,43-251 Pawłowice,
e-mail: sekretariat@smpawlowice.pl, tel. 32 449 34 40
3. Krótki opis problemu, jaki ma rozwiązad realizacja projektu
Problemem jest niska jakośd i mała funkcjonalnośd przestrzeni publicznej na terenie rewitalizowanym.
Ponadto diagnozuje się zanieczyszczenie środowiska - przemysł, niska emisja, hałas. Brakuje dobrze
zagospodarowanych terenów zielonych.
Diagnozuje się problem złego stanu technicznego traktu spacerowego, ograniczony dostęp do przestrzeni
publicznej mieszkaoców osiedla oraz niefunkcjonalne zagospodarowanie przestrzeni. Problemem jest również
niski poziom bezpieczeostwa obszaru rewitalizacji.
Pawłowice Osiedle
Na Osiedlu brakuje odrodzonych placów zabaw.
4. Cel ogólny (cele) projektu
Celami projektu są:
 Poprawa jakości przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym,
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Stworzenie przestrzeni publicznej przyjaznej mieszkaocom, funkcjonalnej dla wszystkich
użytkowników w szczególności osób niepełnosprawnych, dzieci, osób starszych,
 Stworzenie miejsca które jest przede wszystkim dobre dla mieszkaoców, umożliwiającego spokojne i
bezstresowe życie codzienne, zapewniającego mieszkaocom miejsce do rekreacji i odpoczynku.
 Zwiększenie liczby mieszkaoców korzystających z ogólnodostępnej przestrzeni obszaru rewitalizacji.
 Pozyskanie miejsca dla realizacji projektów / przedsięwzięd integrujących społecznośd lokalną
Projekt zakłada ogrodzenie placu zabaw, co przyczyni się do utrzymania czystości oraz ułatwi opiekę nad
dziedmi, które będą z rodzicami spędzad tam czas. Na ogrodzonym terenie łatwiej jest upilnowad większą
grupę dzieci. Ogrodzenie zapewni im poczucie bezpieczeostwa. Ogrodzenie placu zabaw to przede wszystkim
element małej architektury wyznaczający granice przestrzeni, która zarezerwowana jest dla najmłodszych.
Ogrodzenie placu zabaw stanowi ochronę przed zwierzętami, a w szczególności psami, których właściciele
niestety bardzo często nie zwracają uwagi w jakim miejscu ich pupile załatwiają swoje potrzeby. Płotek, nawet
niski, stanowi bowiem tzw. barierę psychologiczną, również dla potencjalnych wandali.
Projekt jest zgodny z działaniem 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych RPO WSL 2014-2020. Typ
projektu: Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych
obiektów) w obiektach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.
5. Zakres realizowanego zadania
Stworzenie koncepcji kompleksowego i spójnego zagospodarowania terenu osiedla oraz powiązania
funkcjonalnego układu komunikacyjnego z myślą o wszystkich użytkownikach. Na podstawie koncepcji
zagospodarowania przestrzeni stworzenie projektów realizujących główny cel – poprawę funkcjonalności
przestrzeni publicznej i stworzenie miejsca umożliwiającego spokojne i bezstresowe życie codzienne,
w szczególności z uwzględnieniem dbałości o środowisko naturalne (używanie energii odnawialnych,
ograniczanie hałasu), funkcjonalnośd i dostępnośd infrastruktury oraz przestrzeni publicznej (ze szczególnym
naciskiem na tereny zielone oraz strefy ruchu pieszego).
Projekt obejmuje również zakup i montaż ogrodzenia dla 12 placów zabaw, które zostanie wykonane z
gotowych elementów systemowych, konstrukcji metalowej, ocynkowane i pomalowane.
Projekt obejmuje również przebudowę traktu spacerowego biegnącego przez teren Osiedla. Przebudowa
traktu i chodników przylegających do niego oraz zabudowa monitoringu celem poprawy bezpieczeostwa
i zagospodarowanie przestrzeni bezpośrednio przylegającej do traktu.
6. Miejsce realizacji projektu, adres
Sołectwo Pawłowice Osiedle
Place zabaw: Osiedle Pawłowice 43-251 Pawłowice: ul. Polna 20, ul Górnicza 5-6, ul. Polna 23, ul. Górnicza 89-10, ul. Polna 24, ul. Górnicza 15, ul. Polna 27-28, ul. Górnicza 16, ul. Górnicza 1, ul Wąska 2, ul. Górnicza 2,
ul. Krucza 10 A i B
7. Szacowana (orientacyjna) wartośd projektu
2 754 000 zł
8. Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji
Poprawa estetyki oraz funkcjonalności przestrzeni publicznej. Wzrost powierzchni trenów zagospodarowanych
dla działao społecznych, rekreacyjnych. Zwiększenie poziomu bezpieczeostwa. Wzrost komfortu
zamieszkiwania. Nastąpi poprawa bezpieczeostwa oraz zwiększenie liczby osób korzystających, zmniejszenie
liczby przypadków niszczenia mienia komunalnego.
Projektowane wykonanie ogrodzenia placów zabaw pozwoli nadad mu określoną bezpieczną funkcję,
korzystnie wpłynie na stan środowiska naturalnego oraz podniesie wizerunek osiedla. Pozwoli na bezpieczne
organizowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży. Przyczyni się do poprawy stanu technicznego oraz podniesie
walory estetyczne i bezpieczeostwo użytkowników.
9. Okres realizacji
2019-2020
10. Projekt komplementarny EFS
Tytuł projektu: „REWITALIZACJA – AKTYWIZACJA. Pobudzenie aktywności osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym na obszarze rewitalizowanym gminy Pawłowice”
Źródło: opracowanie własne
Tabela 58 Fiszka projektowa nr 6

1. Nazwa projektu (tytuł)
Psia Łapa
2. Nazwa wnioskodawcy (adres, tel., e-mail) i nazwa partnera
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowicach, ul. Górnicza 26, 32/47/21/741, ops@pawlowice.pl
3. Krótki opis problemu, jaki ma rozwiązad realizacja projektu
Dzieci niepełnosprawne na obszarach wiejskich – a zwłaszcza obszarach zdegradowanych, poza specyficznymi
problemami rozwojowymi, dotyka problem niższego wykształcenia w porównaniu z dziedmi
niepełnosprawnymi w miastach. Problem jest bardzo ważny, bo rzutuje zasadniczo na ich przyszłe życie
społeczne i zawodowe oraz na rodziny, w których żyją. Przyczyn problemu jest kilka. Świadomośd rodziców
dzieci
o
wadze
edukacji
i wykształcenia jest jeszcze wciąż dużo niższa na obszarach wiejskich niż w miastach. Sami rodzice często
posiadają tylko wykształcenie podstawowe lub zawodowe oraz niską skłonnośd do podejmowania
zatrudnienia. W związku z tym nie widzą potrzeby inwestowania w umiejętności zarówno swoje, jak i swoich
niepełnosprawnych dzieci. Co prowadzi do izolacji i stygmatyzacji przez otoczenie i rówieśników dzieci
niepełnosprawnych. Poza tym dostępnośd do specjalistów /psychologów, rehabilitantów, logopedów/ jest
ograniczona. Specjalistów, którzy mogliby pomóc w rehabilitacji i wyrównaniu deficytów rozwojowych tych
dzieci.
Brak wczesnej interwencji specjalistycznej powoduje pogłębienie istniejących zaburzeo. Analiza potrzeb
społeczności lokalnej wykazała, że w gminie brakuje inicjatyw skierowanych do młodszych mieszkaoców i ich
rodziców i opiekunów, szczególnie tych, którzy z racji niepełnosprawności, niskiego statusu społecznego
i problemów finansowych rodziców mają ograniczone możliwości dostępu do zajęd pozaszkolnych, co
przekłada się na ich późniejsze aspiracje edukacyjne i zawodowe.
4. Cel ogólny (cele) projektu
Poszerzenie oferty edukacyjnej (aktywizacyjnej) dla dzieci niepełnosprawnych i innych młodszych
mieszkaoców obszaru rewitalizacji i całej Gminy Pawłowice oraz ich rodzin. Zainteresowanie młodszych
mieszkaoców Gminy Pawłowice, w tym szczególnie dzieci niepełnosprawnych, nowoczesnymi pozalekcyjnymi
zajęciami edukacyjnymi Wzrost zaangażowania mieszkaoców Gminy Pawłowice w działania podejmowane na
rzecz rozwiązywania na wsi problemów w obszarze edukacji.
Projekt jest zgodny z poddziałaniem 9.1.5 RPO WSL Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
5. Zakres realizowanego zadania
Przedmiotem projektu będzie realizacja programu na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i
zawodowego osób niepełnoprawnych na obszarze rewitalizacji - działania środowiskowe, prozatrudnieniowe,
edukacyjne, takie jak:
 Zajęcia edukacyjne dodatkowe - dogoterapia, jęz. angielski, artterapia,
 Zajęcia logopedyczne (warsztaty i zajęcia indywidualne),
 Nauka pływania metoda Hallwicka,
 Wyjazd integracyjny dla dzieci i rodziców,
 Szkolenia, warsztaty, grupy wsparcia.
6. Miejsce realizacji projektu, adres
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowicach, ul. Górnicza 26
7. Szacowana (orientacyjna) wartośd projektu
150 000 zł
8. Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji
Projekt przyczyni się do wzmocnienia aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych i ich rodzin
zamieszkujących obszary zdegradowane.
9. Okres realizacji
2019
Źródło: opracowanie własne
Tabela 59 Fiszka projektowa nr 7

1. Nazwa projektu (tytuł)
Grupa wsparcia kobiet doświadczających przemocy
2. Nazwa wnioskodawcy (adres, tel., e-mail) i nazwa partnera
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowicach, ul. Górnicza 26, 32/47/21/741, ops@pawlowice.pl
3. Krótki opis problemu, jaki ma rozwiązad realizacja projektu
Na obszarze rewitalizacji diagnozuje się problem przemocy, zwłaszcza tej domowej. Ośrodek Pomocy
Społecznej w Pawłowicach diagnozuje, że około 15 kobiet doświadczających przemocy jest gotowa przyjąd
instytucjonalną pomoc ze strony samorządu.
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Zajęcia dla osób (kobiet) doświadczających przemocy domowej wymagają podjęcia wobec nich nie tylko
działao aktywizujących, a przede wszystkim wspierających. Osoby takie odnoszą sukces, gdy dokonują zmian w
obrębie swoich zachowao i postaw. Do najczęstszych problemów tych osób jest wycofanie, postawa
przywalająca, poczucie beznadziejności i osamotnienia, brak użyteczności społecznej, brak zaufania we własne
siły, zaniżona samoocena. Osoby te rzadko podejmują zatrudnienie. Pokonanie tych barier jest kluczowe dla
aktywizacji społecznej tej grupy osób. Wpłynie to też na poprawę funkcjonowania w najbliższym otoczeniu
(rodzina, sąsiedzi, środowisko lokalne).
4. Cel ogólny (cele) projektu
Zwiększenie integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru rewitalizacji.
Projekt jest zgodny z poddziałaniem 9.1.5 RPO WSL Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
5. Zakres realizowanego zadania
Przedmiotem projektu będzie realizacja programu na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i
zawodowego 15 kobiet – mieszkanek obszaru rewitalizacji, doświadczających przemocy w rodzinie:
samopomoc i wolontariat, działania środowiskowe, prozatrudnieniowe, edukacyjne.
6. Miejsce realizacji projektu, adres
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowicach, ul. Górnicza 26
7. Szacowana (orientacyjna) wartośd projektu
186 000 zł
8. Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji
Projekt przyczyni się do wzmocnienia aktywności społecznej i zawodowej osób doświadczających przemocy
i ich rodzin zamieszkujących obszary zdegradowane.
9. Okres realizacji
2018 - 2019
Źródło: opracowanie własne
Tabela 60 Fiszka projektowa nr 8

1. Nazwa projektu (tytuł)
Przedsiębiorcy na start. Wsparcie w założeniu działalności gospodarczej na obszarze rewitalizacji w Gminie
Pawłowice
2. Nazwa wnioskodawcy (adres, tel., e-mail) i nazwa partnera
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner z Cieszyna, 43-400 Cieszyn, ul. Zamkowa
3a/1 /
Partner: Gmina Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice
3. Krótki opis problemu, jaki ma rozwiązad realizacja projektu
W gminie Pawłowice notuje się niski wskaźnik przedsiębiorczości. Dominacja przemysłu wydobywczego
na mapie gospodarczej gminy powoduje, że na rynku pracy jest mniej miejsc pracy dla kobiet. Duża liczba
kobiet pozostaje nieaktywna zawodowo.
BARIERY GRUPY DOCELOWEJ:
1) brak możliwości powrotu na rynek pracy a nawet długotrwałe wykluczenie,
2) Wieloletnia monokultura przemysłowa na obszarze realizacji projektu powodująca nierówności na rynku
pracy,
3) Brak środków finansowych na podnoszenie kwalifikacji,
4) Wykształcenie niedostosowane do wymagao rynkowych,
5) Stereotypowe podejście do pozycji kobiet na rynku pracy, wg którego powinny zajmowad się obowiązkami
domowymi, wykluczenie osób powyżej 50 roku życia z rynku pracy.
Osoby długotrwale bezrobotne często wyczerpały już swoje możliwości na rynku pracy, tzn. mimo
poszukiwania nadal pozostają bez zatrudnienia, co zniechęca je do dalszej aktywności.
4. Cel ogólny (cele) projektu
Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo i bezrobotnych powyżej
30 roku życia (w szczególności kobiet, osób 50+, niepełnosprawnych, o niskich kwalifikacjach, długotrwale
bezrobotnych) lub nieaktywnych zawodowo, z obszaru rewitalizacji, dzięki otrzymaniu wsparcia
merytorycznego (10 osób w tym 6K i 4M) oraz bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej
(10 osób). Projekt przyczyni się do znoszenie barier utrudniających osobom niepełnosprawnym znalezienie
zatrudnienia (bariery psychologiczne: uprzedzenia społ., stereotypy) oraz ułatwi powrót do pracy os.
długotrwale bezrobotnym i nieaktywnym zawodowo (bariera finansowa, niewystarczająca wiedza,
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zniechęcenie). Projekt wpłynie pozytywnie na wyrównywanie szans w zakresie dostępu do rynku pracy i
awansu zawodowego, zwłaszcza na wyrównanie szans kobiet w dostępie do awansu zawodowego. Uczestnicy
projektu zdobędą niezbędną wiedzę oraz środki na założenie działalności gospodarczej.
Projekt będzie ubiegał się o dofinasowanie w ramach RPO WSL. Wpisuje się w Poddziałanie 7.3.2 Promocja
samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT.
5. Zakres realizowanego zadania
Przedmiotem projektu jest wsparcie 10 osób (6K i 4M) bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo, z gminy
Pawłowice, które planują założyd działalnośd gospodarczą (zwłaszcza na obszarze rewitalizacji). Projekt
adresowany jest w szczególności do kobiet, bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych,
długotrwale bezrobotnych i o niskich kwalifikacjach. W ramach projektu przewidziano szkolenia, usługi
doradcze oraz dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcie pomostowe.
W wyniku ww. form wsparcia 10 osób zdobędzie wiedzę (certyfikat) i wsparcie finansowe potrzebne
do rozpoczęcia działalności gospodarczej.
6. Miejsce realizacji projektu, adres
Gmina Pawłowice
7. Szacowana (orientacyjna) wartośd projektu
220 000 zł
8. Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji
W wyniku realizacji projektu:
Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej
w programie – 10 osób
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej –
10 szt.
9. Okres realizacji
2020
Źródło: opracowanie własne
Tabela 61 Fiszka projektowa nr 9

1. Nazwa projektu (tytuł)
REWITALIZACJA – AKTYWIZACJA. Pobudzenie aktywności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
na obszarze rewitalizowanym gminy Pawłowice
2. Nazwa wnioskodawcy (adres, tel., e-mail) i nazwa partnera
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner z Cieszyna, 43-400 Cieszyn, ul. Zamkowa
3a/1 /
Partner: Gmina Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice
3. Krótki opis problemu, jaki ma rozwiązad realizacja projektu
Do najpoważniejszych problemów społecznych obszaru rewitalizacji jest bezrobocie, przemoc w rodzinie
przestępczośd, korzystanie z pomocy OPS (głównie w zakresie ubóstwa).
Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (w tym ofiary przemocy rodzinnej) w gminie Pawłowice mają
utrudniony dostęp do usług aktywizacji – społecznej, edukacyjnej i zawodowej.
Brakuje szczegółowej diagnozy potrzeb edukacyjnych, społecznych, zawodowych dla tych osób. Mimo
znacznego wysiłku OPS w Pawłowicach na rzecz włączenia tych osób do życia społecznego, ze względu na brak
środków finansowych nie są realizowane programy na rzecz wzmacniania potencjału społecznego
i zawodowego lokalnych społeczności uwzględniające specyfikę terytorium i zamieszkujących je społeczności
z uwzględnieniem działao opartych o samopomoc i wolontariat, środowiskowych, prozatrudnieniowych,
edukacyjnych. Brakuje również Programów Aktywizacji i Integracji dla osób bezrobotnych w ramach III profilu
– osób długotrwale bezrobotnych.
4. Cel ogólny (cele) projektu
Celem projektu jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej mieszkaoców obszaru rewitalizacji
w Pawłowicach – mieszkaoców sołectwa Pawłowice Osiedle - obszarów wskazanych w Programu Rewitalizacji,
jako dotkniętych w największym stopniu problemami społecznymi.
Projekt będzie ubiegał się o dofinasowanie w ramach RPO WSL. Wpisuje się w Poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie
potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT.
5. Zakres realizowanego zadania
Projekt zakłada wsparcie dla mieszkaoców gminy Pawłowice z obszarów rewitalizacji zagrożonych
wykluczeniem społecznym korzystającym z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zarejestrowanych w
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Powiatowym Urzędzie Pracy, jako bezrobotne (III profil – czyli osoby długotrwale bezrobotne).
Projekt w sposób szczególny trafi do niepełnosprawnych, osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym oraz tych korzystających z pomocy żywnościowej.
Przedmiotem projektu jest realizacja:
 Programu Aktywności Lokalnej dla obszarów rewitalizacji w Pawłowicach - forma pracy socjalnej po raz
pierwszy realizowana w Pawłowicach,
 Program Aktywizacja i Integracja – program w zakresie aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych
z obszaru rewitalizacji (bezrobotni z III profilu wsparcia).
Program obejmuje realizację:
 Diagnozy problemów, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb środowiska obszarów rewitalizacji
w gminie Pawłowice (ustalenie dedykowanej ścieżki reintegracji dla środowiska,
 Usług aktywnej integracji o charakterze społecznym. Realizacja szkoleo miękkich, warsztatów w ramach
integracji społecznej.
 Działania środowiskowe - spotkania o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym,
sportowym, ekologicznym czy turystycznym.
 Usług aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym - doradztwo w zakresie wyboru ścieżek
edukacyjnych i doskonalenia zawodowego. Szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne, indywidulane praca
z trenerem (broker edukacyjny).
 Usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Realizacja prac społeczno - użytecznych integracja zawodowa (po kwalifikacji dokonanej przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej).
Wsparcie w formie prac społecznie użytecznych dla osób, dla których ustalono III-ci profil pomocy.
 Działania kulturalne - działania uzupełniające (warsztaty, wycieczki, imprezy integracyjne).
6. Miejsce realizacji projektu, adres
Pawłowice – sołectwo Pawłowice Osiedle
7. Szacowana (orientacyjna) wartośd projektu
450 000 zł
8. Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji
Liczba środowisk objętych programami aktywności lokalnej – 3 – niepełnosprawni, bezrobotni,
Liczba projektów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub organizacje
pozarządowe (obligatoryjny) – 1 szt.
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie
(obligatoryjny) – 10 osób
9. Okres realizacji
2020
Źródło: opracowanie własne

Projekty uzupełniające dla procesu rewitalizacji
W ramach planowanego procesu rewitalizacji sołectwa Pawłowice Osiedle dopuszczono realizację
projektów uzupełniających w stosunku do tych głównych. W trakcie naboru fiszek projektowych
zgłoszono do realizacji dwa projekty, które zakwalifikowano jako uzupełniające. Poniżej przedstawiono
szczegółowe założenia tych dwóch projektów.
Tabela 62 Fiszka projektowa – projekt uzupełniający nr 1

1. Nazwa projektu (tytuł)
Budujemy obóz harcerski od podstaw
2. Nazwa wnioskodawcy (adres, tel., e-mail) i nazwa partnera
STOWARZYSZENIE INICJATYW HARCERSKICH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GMINIE PAWŁOWICE PRZYJACIELE
ul. Pukowca 4, 43-251 Pawłowice
3. Krótki opis problemu, jaki ma rozwiązad realizacja projektu
Redukcja negatywnych zjawisk społecznych gminy, integracja społeczeostwa szczególnie dzieci i młodzieży,
wskazanie właściwych wzorców zachowao, wychowanie harcerskie, patriotyzm, uszanowanie przyrody,
zagospodarowanie terenu, ogrodzenie oraz zalesienie pozwoli na przeprowadzanie zbiórek pawłowickich
drużyn w terenie, ogółem ok 70 dzieci i młodzieży, zorganizowanie cyklu warsztatów dla dzieci i młodzieży na
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rzecz rozwoju ekologii, poszanowania środowiska naturalnego, dbania o nasze dobro wspólne, promowania
zdrowego trybu życia oraz ochrony zdrowia, pozwoli również na przeprowadzenie z dziedmi i młodzieżą zajęd
sportowych, nauczy zdrowej rywalizacji, zadba o kondycję fizyczną jak również pozwoli na większą integrację
społeczności w gminie Pawłowice, szczególnie dzieci i młodzieży, warsztaty bushcraftu, surviwalu, i sztuki
przetrwania w puszczy, warsztaty tzw. obozy harcerskie, półkolonie, biwaki oraz różnorodne zajęcia
edukacyjne pomogą pozwolą na aktywne spędzanie czasu przez dzieci i młodzież.
Wszystkie prace związane z budową i zagospodarowaniem terenu będą wykonywad wolontariusze, oraz dzieci
i młodzież z pawłowickiego szczepu harcerskiego.
4. Cel ogólny (cele) projektu
Celem projektu jest zagospodarowanie terenu na potrzeby działalności Stowarzyszenia Inicjatyw Harcerskich
dla Dzieci i Młodzieży w Pawłowicach.
5. Zakres realizowanego zadania
1. Zbudowanie ogrodzenia wokół działki nr 50, wraz z bramą wjazdową,
2. Wyrównanie i zasadzenie trawy na miejscu biwakowym,
3. Zbudowanie placu apelowego, oraz miejsc ogniskowych,
4. Zalesienie terenu, szczególnie od drogi,
5. Zdobycie drewna na budowę harcerskiej pionierki obozowej,
6. Nadanie miejscu nowych funkcji społecznych, kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych,
7. Zakup siatki maskującej.
6. Miejsce realizacji projektu, adres
Działka nr 50, Pawłowice, ul. Łączna
7. Szacowana (orientacyjna) wartośd projektu
25 000 zł
8. Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji
Twarde ogrodzony i zalesiony teren, parking, brama, miejsce apelowe, biwakowe, obrzędowe, oraz
ogniskowe, większa ilośd nowych drzew, i innych terenów zielonych zwiększenie aktywności fizycznej ok 100
dzieci
i młodzieży, wolontariuszy stowarzyszenia rezultaty miękkie- nauka dzieci i młodzieży podstawowych zasad
działania w społeczeostwie, wpajanie wartości na zasadzie wychowania harcerskiego, krzewienie patriotyzmu
i poszanowania własności oraz dbanie o otaczające nas środowisko
9. Okres realizacji
2018 / 2019
Źródło: opracowanie własne
Tabela 63 Fiszka projektowa – projekt uzupełniający nr 2

1. Nazwa projektu (tytuł)
Utworzenie placówki wsparcia dziennego w Pawłowicach
2. Nazwa wnioskodawcy (adres, tel., e-mail) i nazwa partnera
Gmina Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice
Parter: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowicach, ul. Górnicza 26, 43-251 Pawłowice
3. Krótki opis problemu, jaki ma rozwiązad realizacja projektu
Projekt ma wpłynąd na zniwelowanie problemu braku systemowego wsparcia dla dzieci z rodzin
przemocowych, zwłaszcza na obszarze rewitalizacji Gminy Pawłowice.
4. Cel ogólny (cele) projektu
Podniesienie jakości i wszechstronności wsparcia rodzin na obszarze rewitalizacji w sprawowaniu jej
podstawowych funkcji poprzez współpracę z rodzicami lub opiekunami dziecka, a także placówkami
oświatowymi i podmiotami leczniczymi.
Projekt jest zgodny z działaniem 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych RPO WSL 2014-2020. Typ
projektu: Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych
obiektów) w obiektach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.
5. Zakres realizowanego zadania
Zakres zadania obejmuje adaptację pomieszczeo Osiedlowego Domu Kultury na placówkę wsparcia dziennego.
Będzie to jednostka organizacyjna gminy do spraw wspierania rodziny w zakresie pomocy w opiece
i wychowaniu dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuoczo-wychowawczych.
6. Miejsce realizacji projektu, adres
Sołectwo Pawłowice Osiedle (miejsce będzie wskazane na etapie tworzenia dokumentacji projektowej)
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7. Szacowana (orientacyjna) wartośd projektu
200 000 zł
8. Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów rewitalizacji
Placówka dziennego wsparcia może pełnid rolę opiekuoczą, mogą nią byd: świetlice (organizacja czasu
wolnego dziecka, rekreacja, pomoc w nauce, zabawa), koła zainteresowao (rozwijanie talentu, zainteresowao
posiadanych przez dziecko), kluby. Poprzez uczestnictwo dziecka w placówce otrzymuje ono wsparcie
w prawidłowym rozwoju, nabywa umiejętności pokonywania codziennych trudności, niweluje deficyty w
nauce, uczy się poprzez zabawę.
Kolejnym typem placówki wsparcia dziennego dla dziecka może byd typ specjalistyczny. W tego rodzaju
placówce organizowane są zajęcia socjoterapeutyczne. Uczęszczają do nich dzieci posiadające zaburzenia
zachowania, na przykład są nadpobudliwe, agresywne, mają niską samoocenę.
Odbywają się w niej także zajęcia terapeutyczne – zajęcia z psychologiem, terapia pedagogiczna (celowe
działania względem dziecka w celu przywrócenia możliwości rozwoju umysłowego), muzykoterapia, trening
umiejętności społecznych (działania mające na celu poprawę relacji społecznych), zajęcia korekcyjne (na
przykład gimnastyka korekcyjna), zajęcia kompensacyjne (działania zmierzające do poprawy funkcji
psychosomatycznych dziecka), zajęcia logopedyczne.
9. Okres realizacji
2021 r.
Źródło: opracowanie własne

9. Pozostałe przedsięwzięcia rewitalizacyjne
Poza wskazanymi powyżej projektami związanymi z Programu Rewitalizacji dla Gminy Pawłowice,
przewidziana jest również możliwośd realizacji innych przedsięwzięd, stanowiących uzupełnienie dla
prowadzonej rewitalizacji. Należy mied na uwadze, że na chwilę obecną trudno jest zidentyfikowad
jednoznacznie wszystkie potrzeby mieszkaoców oraz podmiotów funkcjonujących na obszarze
rewitalizacyjnym. Mogą się one zmieniad w kolejnych latach funkcjonowania Programu, także
ze względu na realizację wpisanych do dokumentu działao. Aby Program Rewitalizacji był elastyczny i
mógł reagowad na zmieniające się potrzeby mieszkaoców, poniżej zaprezentowano zakres tematyczny
projektów, które będą mogły byd podejmowane w ramach Programu:
–

Program ograniczania niskiej emisji i promocja OZE – wymiana źródeł ciepła w budynkach
indywidualnych na terenie całej gminy (projekt odpowiada na problem niskiej emisji
pochodzącej ze spalania paliw kopalnych na obszarze rewitalizowanym);

–

Edukacja nieformalna – szansa na komfortowe życie – program edukacji nieformalnej dla
dzieci i dorosłych obejmujące naukę umiejętności miękkich, praw, podstawowych elementów
decydujących, o jakości życia ekonomia, wychowanie, opieka nad starszymi osobami (projekt
odpowiada na problem bezrobocia oraz relatywnie wysokiego poziomu przestępczości
na obszarze rewitalizacji);

–

Promowanie przedsiębiorczości – program polegający na podnoszeniu umiejętności
zawodowych w zakresie przedsiębiorczości, z uwzględnieniem nowatorskich metod. (np. job
shadowing); odpowiadający za wysoki poziom bezrobocia; zalecany jest również rozwój
przedsiębiorczości społecznej (ekonomii społecznej);
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–

Program ochrony osób niepełnosprawnych – działania integrujące i aktywizujące środowisko
osób niepełnosprawnych na obszarze rewitalizacji,

z uwzględnieniem programów

zdrowotnych, edukacyjnych oraz aktywizujących ruchowo (projekt odpowiada na problemy
osób niepełnosprawnych, ich włączenia do społeczeostwa);
–

Żyje bezpiecznie w gminie Pawłowice – program profilaktyczno - edukacyjny z zakresu
bezpieczeostwa dla uczniów szkół na obszarze rewitalizacji (partner Komenda Powiatowa
Policji w Pszczynie),

–

Tworzenie mieszkao socjalnych oraz mieszkao chronionych w Gminie Pawłowice.

Działania z powyższego zakresu tematycznego wpisują się w zapisy Programu Rewitalizacji Gminy
Pawłowice 2018-2023 ze względu na realizację celów i poszczególnych kierunków.

10. Komplementarnośd i mechanizmy integrowania działao
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020
z 2 sierpnia 2016 r. wydanych przez Ministerstwo Rozwoju, wymogiem koniecznym przy opracowaniu
programów rewitalizacji jest koniecznośd zapewnienia komplementarności w pięciu aspektach:
–

przestrzennym,

–

problemowym,

–

proceduralno - instytucjonalnym,

–

międzyokresowym,

–

źródeł finansowania.

Zagadnienie komplementarności projektów w ramach planowanej rewitalizacji stanowi, obok
szczegółowej diagnozy oraz możliwie szerokiej partycypacji społecznej, bardzo ważny aspekt
opracowania Programu Rewitalizacji i jest szczególnie podkreślany przez Ministerstwo Rozwoju.
Komplementarnośd jako zapewnienie powiązao pomiędzy poszczególnymi projektami umożliwia
efektywne wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na rewitalizację oraz implikuje
skutecznośd działao w każdym obszarze problemowym.

10.1 Komplementarnośd przestrzenna
Projekty przewidziane dla wyznaczonego w gminie Pawłowice obszaru rewitalizacji mają na celu
oddziaływanie na cały dotknięty kryzysem obszar (a nie punktowo, w pojedynczych miejscach),
wzajemnie się dopełniają, co implikuje efekt synergii pomiędzy nimi. Komplementarnośd przestrzennej
interwencji poszczególnych projektów ujawnia się również w tym, że planowane działania nie będą
skutkowad przesuwaniem problemów na inne obszary, ani prowadzid do niepożądanych efektów
społecznych takich jak segregacja społeczna i wykluczenie.
Komplementarnośd przestrzenna obszaru rewitalizacji została osiągnięta poprzez:
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Obszar rewitalizacji pokrywa się z granicami sołectwa Pawłowice Osiedle,



Wyznaczenie logicznych i naturalnych granic obszaru, np. linie kolejowe, drogi;



Zachowanie zasady doboru obszaru centralnie położonego w zakresie wewnątrzgminnych
powiązao funkcjonalnych, o głównej funkcji mieszkaniowej (centralnie położonej na mapie
gminy);



Kierowanie się zasadą, aby obszar rewitalizowany był terytorium możliwie jednorodnym,
ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, uwzględniający ugruntowane więzi społeczne,
gospodarcze i kulturowe.

Wszystkie podstawowe projekty rewitalizacyjne skupiają się na wyznaczonym obszarze rewitalizacji
i są z nim ściśle powiązane. Są odpowiedzią na główne problemy dla tego terenu. Dzięki ich realizacji
pozytywne skutki widoczne będą na całym obszarze, ponieważ wiele z nich dotyczy działao
podejmowanych dla miejsc lub obiektów użyteczności publicznej, przez co korzystad z nich będą mogli
mieszkaocy obszaru rewitalizacji, całej gminy jak i regionu. Ich realizacja będzie zapobiegad
przenoszeniu się różnych problemów na dalsze obszary gminy.

10.2 Komplementarnośd problemowa
Wybrane do realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjne dopełniają się tematycznie, sprawiając,
że program rewitalizacji będzie oddziaływał na wyznaczony obszar rewitalizacji we wszystkich
niezbędnych aspektach (społecznym, ekonomicznym, przestrzennym, środowiskowym i technicznym).
Program Rewitalizacji w warstwie założeo i celów jest komplementarny i spójny z zapisami
dokumentów strategicznych o charakterze lokalnym. Jednocześnie planowane projekty unikają
fragmentacji działao, koncentrując uwagę na całościowym spojrzeniu na przyczyny kryzysu danego
obszaru, określają pożądany stan, do jakiego mają doprowadzid dany obszar projekty/przedsięwzięcia
rewitalizacyjne. Zadania o charakterze infrastrukturalnym zostały przewidziane w taki sposób, aby
służyły zarówno poprawie jakości życia mieszkaoców, jak również zwiększeniu ładu przestrzennego.
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Rysunek 29 Obszar rewitalizacji na mapie gminy Pawłowice

Źródło: opracowanie własne
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10.3 Komplementarnośd proceduralno-instytucjonalna
Realizacja i monitorowanie założeo programowych niniejszego dokumentu oparta będzie o strukturę
organizacyjną Urzędu Gminy Pawłowice. Struktura ta formalnie określona jest w Regulaminie
Organizacyjnym Urzędu Gminy Pawłowice. Realizacja i monitorowanie poszczególnych projektów
wskazanych w Programie Rewitalizacji, koordynowana będzie przez Referat Promocji i Integracji
Europejskiej Urzędu Gminy Pawłowice. Referat ten będzie prowadził systematyczny monitoring
podejmowanych przedsięwzięd oraz będzie stale informował potencjalnych wnioskodawców w
zakresie pozyskania środków i zrealizowania poszczególnych projektów.
Realizacja Programu Rewitalizacji będzie systematycznie monitorowana, co umożliwi wgląd w
realizację podejmowanych działao, ocenę ich skuteczności oraz podejmowanie działao korygujących.
Wszyscy interesariusze będą włączeni w proces realizacji programu i do okresowej oceny. Po
zakooczeniu projektu proces wdrażania i monitorowania Programu Rewitalizacji będzie kontynuowany
w ramach struktur Urzędu Gminy. Określenie odpowiednich instrumentów zarządzania i wdrażania
opisane zostało w kolejnych rozdziałach.

10.4 Komplementarnośd międzyokresowa
Program Rewitalizacji Gminy Pawłowice 2018-2023 zachowuje ciągłośd programową, a szczegółowy
dobór projektów jest efektem krytycznej oceny oraz sformułowania wniosków na temat
dotychczasowego (w kontekście zaangażowania środków wspólnotowych, szczególnie w ramach
polityki spójności 2007-2013)

sposobu

wspierania procesów zaangażowanych

społecznie.

Przedsięwzięcia podejmowane w poprzednich okresach programowych znajdują kontynuację w
planowanych zadaniach w ramach niniejszego dokumentu.
W okresie programowania funduszy Unii Europejskiej przypadającym na lata 2007-2013 gmina
Pawłowice opracowała program rewitalizacji. W jego ramach przeprowadzono rewitalizację Ośrodka
Zdrowia w Pawłowicach wraz z przyległym założeniem parkowym. Ponadto zrealizowano inwestycję
pt. Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ulicy Nowej Pawłowicach oraz Przebudowa budynku
Gminnego Ośrodka Kultury jako centrum integracji społeczności lokalnej. Podejmowano również liczne
działania mające na celu rozwój przedsiębiorczości. Podejmowano również działania społeczne, ale już
nie na taką skalę i w oparciu o środki własne.
W przedmiotowym dokumencie programującym rewitalizację w okresie 2018-2023 podjęta jest
kontynuacja działao rewitalizacyjnych zarówno infrastrukturalnych jak i społecznych. Dzięki temu
nastąpi niwelacja istotnych problemów gospodarczych i społecznych, z jakimi boryka się gmina oraz
zostanie przywrócony ład przestrzeni publicznej. Założenie programowe Programu na okres do 2023
roku odnoszą się ściśle do tych zapisów (korespondują z nimi), i stanowią logiczne nawiązanie do
uprzednio

podejmowanych

działao.

Wnioski

wyciągnięte

z realizacji

poprzednich

działao
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inwestycyjnych i społecznych pozwalają na jeszcze bardziej efektywne wykorzystanie środków
i możliwości w aktualnej perspektywie finansowej.

10.5 Komplementarnośd źródeł finansowania
Planowane projekty rewitalizacyjne opierają się na uzupełnianiu i łączeniu wsparcia ze środków
Europejskiego

Funduszu

Rozwoju

Regionalnego

i

Europejskiego

Funduszu

Społecznego,

z wykluczeniem ryzyka podwójnego dofinansowania. Ponadto łączą prywatne i publiczne źródła
finansowania, przy założeniu, że stymulowanie endogenicznych zdolności inwestycyjnych ma kluczowe
znaczenie dla dynamiki pożądanych zmian na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.
Projekty, które zostały zapisane w niniejszym dokumencie mają zapewnione finansowanie z różnych
źródeł, które wzajemnie się uzupełniają i łączą. Kluczowe znaczenie z punktu widzenia skutecznej
realizacji założeo rewitalizacyjnych są środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i Europejskiego Funduszu Społecznego. Podstawowe inwestycje będą realizowane ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Ponadto projekty
zapisane w dokumencie dają także możliwośd włączenia środków prywatnych w finansowanie
procesów rewitalizacji. Współfunkcjonowanie zaplanowanych projektów, które są względem siebie
komplementarne, zakłada skonsolidowanie wysiłków różnych podmiotów na rzecz obszaru
zdegradowanego i jest ważnym warunkiem sukcesu całego procesu.

10.6 Mechanizm integracji
Wzajemne integrowanie działao zidentyfikowanych w Programie Rewitalizacji jest istotne, głównie
z punktu widzenia skutecznego osiągania zamierzonych celów. Do celów tych należy przede wszystkim
aktywizacja osób marginalizowanych, modernizacja infrastruktury i przestrzeni publicznej oraz
wzmocnienie bezpieczeostwa środowiskowego i ekologicznego. Punktem wyjścia jest koniecznośd
uzyskania tzw. efektu synergii (współdziałanie różnych czynników, którego efekt jest większy niż suma
poszczególnych oddzielnych działao). Integrowanie poszczególnych projektów polega na połączeniu
m.in. działao koncepcyjnych, organizacyjnych i finansowych. Tym samym przedmiotowy rozdział
stanowi uzupełnienie wykazanej komplementarności. Głównym źródłem zbudowania trzech
autonomicznych poziomów integracji projektów/przedsięwzięd jest założenie, że każde z działao
zwiększa swój własny potencjał czerpiąc z innych i zarazem zwiększa ich potencjał oddziałując
bezpośrednio i pośrednio na nie. Tym samym mechanizmy integracji wzmacniają sprzężenie zwrotne
pomiędzy planowanymi przedsięwzięciami.
Kluczowymi mechanizmami integracji zaplanowanej w Programie interwencji będą następujące
czynniki:
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1. Integracja na poziomie celów - mechanizm integracji w tym obszarze został wdrożony
na poziomie opracowania dokumentu i będzie kontynuowany w okresie jego wdrażania. Etap
opracowania dokumentu uwzględniał takie mechanizmy jak:
a. Konsultacje wytyczonego obszaru zdegradowanego i wyznaczonego na jego
podstawie obszaru rewitalizacji - etap ten rozpoczął mechanizm integracji poprzez
uruchomienie procesu udziału mieszkaoców i organizacji pozarządowych w tworzeniu
Programu;
b. Nabór projektów do programu - otwarty nabór projektów przełożył się na stworzenie
pola do weryfikacji projektów z punktu widzenia ich oddziaływania na podobszary
rewitalizacji i zaplanowania kompleksowej i zintegrowanej interwencji.
Na etapie wdrażania mechanizmem integracji na poziomie celów będzie proces monitoringu weryfikacji osiąganych celów i formułowania zaleceo określających dalsze kroki wdrażania
Programu.
2. Integracja na poziomie partycypacji społecznej w zarządzaniu wdrażaniem Programu –
mechanizm ten będzie realizowany poprzez:
a. Współpracę ze środowiskiem seniorów oraz młodzieży w zakresie działao
rewitalizacyjnych podejmowanych dla osób starszych, młodzieży i dzieci;
b. Współpracę z przedstawicielami organizacji pozarządowych;
c. Periodyczne spotkania z interesariuszami bazujące na metodzie wysłuchania
publicznego;
d. Dodatkowym narzędziem integracji jest kontrola społeczna procesu realizowana dzięki
publikacji i opiniowaniu sprawozdao z monitoringu Programu.
3. Integracja na poziomie zarządzania wdrażaniem - mechanizm związany z ciągłą oceną postępu
wdrażania Programu, realizowany poprzez: monitoring i ewaluacje.
Na poziomie mechanizmów integracji zostaną one wykorzystane dla prowadzenia procesu
zarządzania, zgodnie z zaplanowanymi celami, jednocześnie odnosząc się do mierzalnych wskaźników,
co pozwoli na pomiar realizacji celów, a tym samym ocenę integracji Programu.

11. Ramy finansowe programu rewitalizacji
Przedsięwzięcia rewitalizacyjne w Programie Rewitalizacji dla Gminy Pawłowice 2018-2023
uwzględniają przedsięwzięcia o charakterze podstawowym, których realizacja uzależniona została
przede wszystkim od możliwości finansowych Gminy Pawłowice oraz stopnia efektywności
pozyskiwania środków na realizację poszczególnych projektów. W tym kontekście przedmiotowy plan
finansowy ma charakter indykatywny i obejmuje wszystkie zidentyfikowane projekty. Koszt wszystkich
planowanych przedsięwzięd został ustalony na poziomie 12 902 700,00 zł.
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Tabela 64 Harmonogram rzeczowo - finansowy planowanych przedsięwzięd
Lp

1

2

3

4

5

Nazwa projektu
Rewitalizacja miejsc
składowania odpadów oraz
części wspólnych obiektów
wielorodzinnych na Osiedlu
w Pawłowicach
Rewitalizacja zasobów
mieszkaniowych na osiedlu w
Pawłowicach polegająca na
wykonaniu
termomodernizacji 10
budynków mieszkalnych
wielorodzinnych mających na
celu zwiększenie
efektywności energetycznej
Głęboka przebudowa i
adaptacja Pawilonów
użytkowych P-XIV i P-XV
w Pawłowicach przy ul.
Górniczej z przystosowaniem
do pełnienia funkcji
kulturalnych, gospodarczych
i społecznych
Pawłowicka Szpajska –
inkubator przetwórstwa
lokalnego
Kompleksowe
zagospodarowanie
przestrzeni publicznej
Osiedla Pawłowice

6

Psia Łapa

7

Grupa wsparcia kobiet
doświadczających przemocy

8

9

Przedsiębiorcy na start.
Wsparcie w założeniu
działalności gospodarczej
na obszarze rewitalizacji w
Gminie Pawłowice
REWITALIZACJA –
AKTYWIZACJA. Pobudzenie
aktywności osób
zagrożonych wykluczeniem
społecznym na obszarze
rewitalizowanym gminy
Pawłowice

10

Budujemy obóz harcerski od
podstaw

11

Utworzenie placówki
wsparcia dziennego w
Pawłowicach

Termin
realizacji

Potencjalne
źródła
finansowania

Wartośd
projektu *zł+

Dofinansowa
nie
zewnętrzne

Wkład
własny
publiczny

Wkład własny
prywatny

2018-2019

RPO WSL
2014-2020,
środki własne

1 278 100,00

1 086 385,00

0,00

191 715,00

2019-2020

RPO WSL
2014-2020,
środki własne

6 000 000,00

5 700 000,00

0,00

300 000,00

2021- 2022

RPO WSL
2014-2020,
środki własne

639 600,00

543 660,00

0,00

95 940,00

2020

RPO WSL
2014-2020,
środki własne

1 000 000,00

850 000,00

150 000,00

0,00

2019-2020

RPO WSL
2014-2020,
środki własne

2 754 000,00

2 340 900,00

413 100,00

0,00

150 000,00

127 500,00

22 500,00

0,00

186 000,00

158 100,00

27 900,00

0,00

2019

2018 - 2019

RPO WSL
2014-2020,
środki własne
RPO WSL
2014-2020,
środki własne

2020

RPO WSL
2014-2020,
środki własne

220 000,00

187 000,00

33 000,00

0,00

2020

RPO WSL
2014-2020,
środki własne

450 000,00

382 500,00

67 500,00

0,00

25 000,00

21 250,00

0,00

3 750,00

200 000,00

170 000,00

30 000,00

0,00

744 000,00

591 405,00

2019-2020

2021

Suma

RPO WSL
2014-2020,
środki własne
RPO WSL
2014-2020,
środki własne

12 902 700,00

11
295,00

567

Źródło: opracowanie własne
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12. Wdrażanie, monitoring i ewaluacja
Za wdrażanie i monitoring Programu Rewitalizacji Gminy Pawłowice 2018-2023 odpowiadad będzie
przede wszystkim Wójt Gminy Pawłowice we współpracy z pracownikami Urzędu Gminy w Pawłowice
oraz Koordynatorem ds. rewitalizacji. Utworzony zostanie Zespół ds. rewitalizacji.

12.1 Struktura zarządzania Programem Rewitalizacji
Dla sprawnego zarządzania Programem Rewitalizacji przyjmuje się następującą strukturę zarządzania.
Realizację Programu Rewitalizacji dla Gminy Pawłowice 2018-2023 powierza się Wójtowi Gminy
Pawłowice poprzez Urząd Gminy w Pawłowice, w szczególności osoby zatrudnionej na stanowisku ds.
pozyskiwania środków zewnętrznych. Pracownik na tym stanowisku zostanie wyznaczony przez Wójta
Gminy jako Koordynator ds. rewitalizacji. Ideą przewodnią jest to, żeby zarządzanie przedmiotowym
opracowaniem obywało się w ramach istniejących struktur Urzędu Gminy Pawłowice. Przez to nie
przewiduje się dodatkowych kosztów na zarządzanie Programem. Ponadto zostanie uformowany
Zespół ds. rewitalizacji – złożony z Koordynatora ds. rewitalizacji, pracownika ośrodka pomocy
społecznej oraz przedstawiciela strony społecznej - organizacji pozarządowej z terenu gminy
Pawłowice lub jednego z radnych Rady Gminy Pawłowice. Skład zespołu zostanie zaproponowany
przez koordynatora ds. rewitalizacji i zatwierdzony przez Wójta Gminy Pawłowice. Zespół będzie się
spotykał raz na pół roku, a protokoły ze spotkao będą upubliczniane na stronie www gminy.
Rysunek 30 Struktura zarządzania Programem Rewitalizacji

Wójt Gminy

Koordynator
Rewitalizacji

Zespół ds.
rewitalizacji

Operator
rewitalizacji/
wnioskodawcy

Źródło: opracowanie własne

Wszystkie projekty samorządu Gminy Pawłowice wpisane do LPR będą realizowane zgodnie
z uchwalanym przez Radę Gminy Pawłowice Wieloletnim Planem Inwestycyjnym, Wieloletnią Prognozą
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Finansową oraz rocznymi budżetami. Spójnośd niniejszego Programu z WPI zapewnid ma efektywną
realizację zaplanowanych, zhierarchizowanych i ujętych w ww. planach programów i projektów
inwestycyjnych.
Każdy z Operatorów Rewitalizacji (wnioskodawców) przygotowuje wniosek, który po zatwierdzeniu
przez Zespół ds. rewitalizacji, a finalnie przez Wójta Gminy Pawłowice zostaje złożony przez niego
do Instytucji Pośredniczącej.
Ideą powołania Zespołu ds. rewitalizacji jest właściwe przygotowanie projektów i sprawne zarządzanie
doborem zadao i przedsięwzięd wchodzących w jego zakres. Zespół też dokonuje monitoringu
projektów począwszy od przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poprzez
przeprowadzenie postępowania przetargowego, realizację, kontrolę i nadzór nad robotami,
zarządzanie przepływem dotacji, sprawozdawczośd i monitoring oraz ostateczne rozliczenie
otrzymanej pomocy.
Istotnym elementem systemu wdrażania Programu Rewitalizacji jest zbudowanie mechanizmów
włączenia osób i podmiotów zaangażowanych w projekt w proces rewitalizacji. Ze względu na szeroki
charakter rewitalizacji bardzo ważny jest międzysektorowy charakter współpracy zawiązanej na rzecz
skutecznego przeobrażenia obszarów przewidzianych do realizacji. W związku z tym Zespół ds.
rewitalizacji będzie się wspierał opiniami/propozycjami przedsiębiorców, organizacji pozarządowych
oraz mieszkaoców. Jednoczenie zakłada się wykorzystanie mechanizmów związanych z kontrolą
obywatelską i współdecydowaniem - tworzenie sobotnich spotkao, ankiety, sondaże, informacje
w gazecie lokalnej.
Program Rewitalizacji jest dokumentem otwartym i będzie podlegad aktualizacji w oparciu o zasadę
partnerstwa we współpracy z lokalnymi partnerami: mieszkaocami, grupami nieformalnymi,
organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, kościołami i innymi partnerami społecznogospodarczymi. Jednym z elementów budowania tych relacji z partnerami będą działania Zespołu ds.
rewitalizacji, który będzie inicjowad i zachęcad mieszkaoców i inne podmioty (w szczególności
organizacje pozarządowe) rewitalizowanego obszaru do podejmowania projektów, działao na rzecz
społeczności lokalnej, w tym realizacji projektów wynikających bezpośrednio z Programu. Działania te
obejmowad powinny:


Akcje informacyjno-promocyjne z wykorzystaniem strony internetowej www.pawlowice.pl,



Przygotowanie publikacji w prasie lokalnej i współpracę z mediami,



Organizację spotkao z mieszkaocami obszarów rewitalizacji objętych Programem,



Podawanie do publicznej wiadomości, poprzez stronę internetową, raportów z realizacji LPR,
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Prowadzenie cyklicznych ankiet internetowych, poprzez stronę internetową, oceniających
podejmowane

działania

i

umożliwiające

zgłoszenie

nowych

propozycji

działao

rewitalizacyjnych.
Powyższe działania zapewnią rzeczywistą kontrolę obywatelską i umożliwią wpływanie na kształt
zaplanowanych procesów rewitalizacyjnych w gminie.

12.2 Procedura prowadzenia monitoringu i ewaluacji oraz weryfikacji i oceny
postępów realizacji Programu
Opracowanie dobrze funkcjonującego systemu monitoringu i ewaluacji planowanych działao
umożliwia dobre zarządzanie projektami oraz generalnie polityką gminną. Podstawowym celem
monitoringu jest weryfikacja skuteczności działao rewitalizacyjnych ujętych w tym dokumencie. Stały
monitoring pozwoli także na korygowanie działao, a co za tym idzie podniesienie efektywności gminnej
polityki publicznej. Monitoring realizacji Programu prowadzony będzie w odniesieniu do wskaźników,
mających swoje źródło w efektach poszczególnych projektów (głównie wskaźników zawartych w
fiszkach projektowych). System monitoringu będzie składał się z takich narzędzi jak:
1) Procedura stałego monitorowania Programu Rewitalizacji Gminy Pawłowice 2018-2023.
Sprawozdania z postępów w realizacji zadao uwzględnionych w dokumencie przygotowywane
są raz w roku i obejmują sprawozdanie koocoworoczne. W tym celu podejmowane
są następujące

działania:

Zespół ds.

rewitalizacji

pozyskuje

informacje na

temat

zrealizowanych projektów w danym roku kalendarzowym od jednostek/podmiotów
odpowiedzialnych za ich realizację. Dane zawierają opis realizowanych zadao wynikających
z Programu Rewitalizacji Gminy Pawłowice 2018-2023, m.in.: okres realizacji zadania/projektu,
opis zadania/projektu, cele, podjęte działania, wartośd zadania/projektu oraz źródła
finansowania oraz wskaźniki wynikające z Programu Rewitalizacji Gminy Pawłowice 20182023, jakie zostały osiągnięte zgodnie z celami zadania/projektu. Dane te gromadzone raz na
rok, a sprawozdania za okres od 1 stycznia do 31 grudnia będą przedkładane do dnia 21
stycznia. Sprawdzania będzie opiniował Koordynator ds. rewitalizacji i zatwierdzał Wójt Gminy
Pawłowice.
2) Ewaluacja ex post - Ewaluacja po zakooczeniu Realizacji Programu Rewitalizacji Gminy
Pawłowice 2018-2023. Ewaluacja ex post jest dokumentem, który posłuży do rozliczenia
wyników prac związanych z Programem. Za wykonanie ewaluacji odpowiedzialny będzie
Koordynator ds. rewitalizacji. Raport ten powinien zawierad zestawienie najważniejszych
wniosków ze Sprawozdao Koocoworocznych prowadzonych przez cały okres obowiązywania
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pawłowice 2018-2023. Dodatkowo ewaluacja
powinna obejmowad badania społeczno-ekonomiczne, które będą stanowiły odpowiedź
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na zdiagnozowane w dokumencie problemy. Takie zestawienie pozwoli na wykazanie efektów,
które zostały osiągnięte dzięki podjętej interwencji. Raport zostanie przekazany Wójtowi
Gminy Pawłowice oraz Radzie Gminy, a także podany do publicznej wiadomości poprzez
zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Pawłowice.
Proces monitoringu będzie służył zagwarantowaniu realizacji wskazanych w dokumencie celów
rewitalizacji. Biorąc pod uwagę, że wykorzystanie środków finansowych powinno byd jak najbardziej
efektywne, częścią systemu monitoringu analiza oddziaływania podejmowanych przedsięwzięd
ukierunkowanych

na

rozwiązanie

konkretnych

problemów

społecznych,

gospodarczych

i przestrzennych. Tak prowadzony system monitorowania i ewaluacji procesu rewitalizacji
ma w założeniu pozwolid na lepsze, bardziej skoordynowane zarządzanie, wzmocnienie poczucia
odpowiedzialności

i

partnerstwa

oraz

optymalne

wykorzystanie

środków

finansowych

dla maksymalizacji efektów.
Tabela 65 Rekomendowana lista wskaźników monitoringu

Nr

Nazwa wskaźnika

Wartośd bazowa

Wartośd docelowa

Data osiągnięcia

1

Liczba projektów infrastrukturalnych

0

8 szt.

2023

2

Liczba projektów społecznych

0

5 szt.

2023

3

Liczba podejmowanych inicjatyw
oddolnych

0

5 szt.

2023

4

Powierzchnia terenów rewitalizowanych

0

46 ha

2023

5

Liczba osób objętych wsparciem w ramach
programu

0

50 osób

2023

Źródło: opracowanie własne

13. Uspołecznienie dokumentu i proces partycypacji społecznej
Partycypacja społeczna jest wpisana w proces rewitalizacji w gminie Pawłowice jako fundament
działao na każdym etapie tego procesu - od przygotowania do realizacji zadao. W ramach prac nad
dokumentem przyjęto założenie, że skonsolidowanie wysiłków różnych podmiotów na rzecz obszaru
rewitalizacji jest ważnym warunkiem powodzenia tego programu.

13.1 Uspołecznienie na etapie przygotowania Programu
Program Rewitalizacji Gminy Pawłowice 2018-2023 został przygotowany w oparciu o proces szerokiej
partycypacji społecznej. Każdemu etapowi prac związanych z dokumentem towarzyszyła zasada
partnerstwa z uwzględnieniem udziału różnych środowisk i grup interesariuszy, w tym podczas
wyznaczania obszarów zdegradowanych, obszaru rewitalizacji, a także zbierania propozycji rozwiązao,
projektów, pomysłów na projekty/zadania. W ramach prac nad Programem Rewitalizacji Gminy
Pawłowice wykorzystano następujące mechanizmy partycypacji społecznej:
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1) Sondaż. Ankieta rewitalizacyjna dystrybuowana w wersji papierowej oraz elektronicznej
za pośrednictwem strony www.pawlowice.pl oraz www.deltapartner.pl. Ankietyzacja była
prowadzona od 15 do 25 września 2017 roku. Mieszkaocy mogli z wykorzystaniem ankiety
wypowiadad opinie na temat obszaru rewitalizacji i zgłaszad własne zadania, projekty, pomysły
przyczyniające się do powodzenia programu rewitalizacji. W ramach ankiety prowadzono
również badania społeczne o charakterze ilościowym skupione przede wszystkim
na rozpoznaniu potrzeb mieszkaoców z zakresu rewitalizacji społecznej, przestrzennej,
środowiskowej, technicznej, jak i gospodarczej gminy. Raport z badania ankietowego stanowi
jeden z rozdziałów mniejszego dokumentu.
2) Konsultacje koncepcyjne - spotkania wykonawców Programu Rewitalizacji z władzami gminy
oraz pracownikami samorządowymi (w tym Wójtem Gminy, przedstawicielem Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej i innych jednostek), na których dopracowywano przyjęte
koncepcje działao, gwarantujące jak najszerszy udział wszystkich zainteresowanych procesem
rewitalizacji.
3) Szkolenie z zakresu rewitalizacji - szkolenie zostało przeprowadzone dnia 15 września 2017
roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Pawłowicach. Szkolenie poprowadzili przedstawiciel
SWIG Delta Partner z Cieszyna. W programie szkolenia uwzględniono aspekty definicyjne,
prawne i organizacyjne procesu rewitalizacji, jak i było okazją do przedstawienia dobrych
praktyk w zakresie rewitalizacji na terenie województwa śląskiego. W szkoleniu wzięło udział
15 osób, w tym pracownicy samorządowi (pracownicy odpowiedzialni za rozwój lokalny oraz
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej), oraz potencjalni interesariusze (wnioskodawcy)
procesu rewitalizacji - przedsiębiorcy, członkowie/reprezentanci organizacji pozarządowych
i grup nieformalnych.
4) Wizja lokalna (spacer studyjny) - badanie jakościowe, polegające na wizytacji obszarów
zdegradowanych, często połączone z rozmowami z mieszkaocami, korzystającymi w danej
chwili z odwiedzanej przestrzeni gminnej. Metoda ta miała na celu zdiagnozowanie
występujących na terenie problemów, przede wszystkim zaś w sferze środowiskowej,
przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. W spacerze uczestniczyli przedstawiciele Urzędu
Gminy Pawłowice oraz zewnętrzni eksperci w zakresie rewitalizacji.
5) Spotkanie warsztatowe w zakresie prac nad konkretnymi projektami rewitalizacyjnymi.
Warsztat został przeprowadzony dnia 22 września 2017 r. w Urzędzie Gminy w Pawłowice.
Łącznie w spotkaniach wzięło udział 10 osób, głównie przedstawicielu głównych interesariuszy
procesu rewitalizacji - samorządowców, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców.
6) Kampania medialna informująca o prowadzeniu prac nad programem rewitalizacji, poprzez
zamieszczanie ogłoszeo na stronie internetowej Urzędu Gminy w Pawłowicach. Celem
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kampanii było dotarcie do jak najszerszej grupy potencjalnych interesariuszy programu
rewitalizacji.
7) Nabór projektów rewitalizacyjnych. W ramach prac nad Programem Rewitalizacji Gminy
Pawłowice 2018-2023, uwzględniającym szeroką partycypację społeczną, ogłoszono otwarty
nabór propozycji projektów do realizacji, które mogli zgłaszad wszyscy zainteresowani
mieszkaocy gminy za pomocą formularza projektów (http://deltapartner.pl/webroot/ankiety/
projekty-pawlowice/). Uzyskane propozycje miały wzbogacid program rewitalizacji i pozwolid
na podjęcie działao przez gminę oraz jej partnerów, zmierzających do pozyskania funduszy
europejskich na realizację projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego 2014-2020. Warunkiem było, że aby dane przedsięwzięcie mogło ubiegad się o
środki z w/w programu musi znaleźd na liście projektów umieszczonej w Programie
Rewitalizacji. W prowadzonym publicznie naborze propozycji projektowych wpłynęło 14
projektów.
8) Otwarte konsultacje zgłoszonych propozycji projektowych – zostało przeprowadzone 8 grudnia
2017 roku w Sali sesyjnej Urzędu Gminy Pawłowice. W spotkaniu brało udział 11 osób
– przedstawicieli projektodawców programu rewitalizacji (sektora publicznego i prywatnego).
Ustalono harmonogram realizacji projektów, dokonano przyporządkowania projektów
społecznych do infrastrukturalnych. Dokonano podsumowania zgłoszonych projektów
i omówiono zasady wnioskowania oraz realizacji zgłoszonych zadao.
W ramach prac nad dokumentem Programu uwzględniono mechanizm partycypacji społecznej
na każdym ich etapie - tworzenia, przyjmowania / uchwalania i realizacji. Informacje o Programie
Rewitalizacji są za każdym razem umieszczane na stronie internetowej samorządu gminy. O jego
celach i zadaniach poinformowane zostały środowiska lokalne (i liderzy lokalni), w tym radni,
organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy. Oczekiwania społeczności lokalnej zostały wyrażone
w przeprowadzonym badaniu sondażowym. W tworzeniu dokumentu zastosowano wszechstronne
mechanizmy włączenia mieszkaoców, przedsiębiorców i innych podmiotów i grup aktywnych na
terenie gminy w proces rewitalizacji.

13.2 Konsultacje społeczne Programu
Po pracach przygotowawczych Programu Rewitalizacji, mających na celu opracowanie całości
koncepcji dokumentu, jego zakresu oraz realizowanych projektów przeprowadzono konsultacje
społeczne roboczej wersji dokumentu. Konsultacje społeczne przeprowadzono w celu zebrania opinii o
projekcie aktu prawa miejscowego. Na poniższym rysunku przedstawiono ogłoszenie zapraszające do
udziału w procesie konsultacji Programu.
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Rysunek 31 Konsultacje Programu Rewitalizacji Gminy Pawłowice – ogłoszenie na stronie www

Źródło: opracowanie własne

Konsultacje społeczne Programu Rewitalizacji dla Gminy Pawłowice 2018– 2023 przeprowadzone
zostały w dniach 12 – 18 grudnia 2017 roku. Konsultacje społeczne przeprowadzone były w formie
zamieszczenia projektu dokumentu na stronie internetowej Gminy Pawłowice – forum konsultacji
społecznych (www.projektyue.pawlowice.pl). Uwagi i wnioski do dokumentu można było składad
w Urzędzie Gminy Pawłowice przy ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice, pokój 2.8, piętro II, bądź
pisząc na dwa wskazane adresy mailowe pracowników Urzędu Gminy Pawłowice.

W

przeprowadzonych konsultacjach społecznych nie zgłoszono żadnych uwag i propozycji do roboczej
wersji dokumentu.
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14. Strategiczna ocena oddziaływania programu na środowisko
Dokument Program Rewitalizacji Gminy Pawłowice 2018 – 2023 jest zakwalifikowany do dokumentów
wymienionych w art. 47 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeostwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko.
W związku z tym na podstawie art. 47 oraz w związku z art. 57 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeostwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 353), Wójt
Gminy Pawłowice (poprzez pełnomocnika) dnia 27 listopada 2017 r. zwrócił się do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o opinię dotyczącą konieczności przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ww. dokumentu.
Brak potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ww.
dokumentu
W odpowiedzi na wniosek w sprawie uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Rewitalizacji Gminy Pawłowice na lata 2018
- 2023”, po przeanalizowaniu przedłożonej dokumentacji, na podstawie art. 47 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeostwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353 ze zm.)
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem z dnia 29 maja 2017 r. (sygnatura
WOOŚ.410.189.2017.MG) uzgodnił brak potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko dla projektu ww. dokumentu.
Z uwagi na przewidywany brak negatywnego oddziaływania na środowisko planowanych
przedsięwzięd zawartych w dokumencie nie ma konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla ,,Programu Rewitalizacji Gminy Pawłowice na lata 2017-2023”.
Analiza przedłożonego przez Gminę Pawłowice wniosku oraz uzasadnienia zawierającego informacje o
uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49 przywołanej ustawy wykazała, że:


zamierzenia inwestycyjne stanowią kontynuację realizowanych prac w kierunku rozwoju
gospodarczego i społecznego,



planowane zadania uwzględniają aspekty środowiskowe, mając na celu wspieranie
zrównoważonego rozwoju i wdrażanie prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony
środowiska,



zaproponowane cele i działania znacząco wpłyną na poprawę stanu środowiska na terenie
gminy oraz zmniejszą występujące obecnie niekorzystne oddziaływania na środowisko.
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Z uwagi na przewidywany brak negatywnego oddziaływania na środowisko planowanych
przedsięwzięd zawartych w dokumencie, nie ma konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla Programu Rewitalizacji.
Pozytywna opinia projekt ww. Programu Rewitalizacji Gminy, w zakresie form ochrony przyrody
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach odpowiadając na wniosek z dnia 27 listopada
2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu przedmiotowego Programu po przeanalizowaniu
załączonych

do

pisma

dokumentów

pismem

z

dnia

19

grudnia

2017

r.

(sygnatura

WOOŚ.410.533.2017.PB) poinformował, że na podstawie art. 47, w związku z art. 57 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeostwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U
z 2017r., poz. 1405), nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko dla projektu Programu Rewitalizacji Gminy Pawłowice 2018-2023.
Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem o charakterze programowym, identyfikującym
potrzeby w zakresie rewitalizacji. Z założenia wyznacza cele i kierunki planowanych działao
rewitalizacyjnych, których zadaniem jest zwiększanie szans rozwojowych miasta i poprawa jakości życia
jego mieszkaoców, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.
Zadania ujęte w przedmiotowym Programie realizowane będą w obrębie jednej gminy. Zakres i skala
planowanych działao nie wskazuje na możliwośd transgranicznego oddziaływania. Planowane zadania
uwzględniają aspekty środowiskowe, mając na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju. Z uwagi
na przewidywany brak negatywnego oddziaływania na środowisko planowanych zadao zawartych
w dokumencie, biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ww. ustawy, Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach uzgodnił brak potrzeby przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu Rewitalizacji Gminy Pawłowice 2018-2023”.
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Uzasadnienie
Program Rewitalizacji Gminy Pawłowice jest podstawą do ubiegania się o środki z funduszy Unii Europejskiej
w szczególności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Gmina Pawłowice
na opracowanie programu uzyskała dofinansowanie w ramach konkursu „Śląskie programy rewitalizacji –
wsparcie dla gmin”.
Lokalny program rewitalizacji został pozytywnie oceniony przez Zespół ds. rewitalizacji, powołany
Zarządzeniem Marszałka Województwa Śląskiego, reprezentujący Instytucję Zarządzającą Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Program Rewitalizacji to wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno
– funkcjonalnej, technicznej, środowiskowej zmierzający do wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu
kryzysowego. Rewitalizacja rozumiana jest jako kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony
na określonym obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych,
inicjowany przez samorząd terytorialny w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez
nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju. Jednocześnie działania
rewitalizacyjne, w tym związane z rewitalizacją przestrzenną, będą podporządkowane celom społecznym,
związanym z redukcją zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego. Celem rewitalizacji jest poprawa warunków
przestrzennych, ekonomicznych oraz społecznych dla mieszkańców.
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Projekt
z dnia ..........
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez
gminę Pawłowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami), art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1189 i 2203), oraz § 2, § 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego
nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych
ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do
spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r.
Nr 46, poz. 430 ze zmianami), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Działalności Społecznej
Rada Gminy Pawłowice
uchwala
§ 1. 1. W roku 2018 ustala się, że maksymalna kwota dofinansowania opłat za kształcenie w szkołach wyższych,
zakładach kształcenia nauczycieli dla specjalności wymienionych w ust. 2 pkt. 1-19 wynosi 60% poniesionych opłat,
jednak nie więcej niż 800,00 złotych za semestr.
2. Dofinansowanie przyznawane jest na specjalności:
1) autyzm, zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe,
2) biologia,
3) chemia,
4) doradca zawodowy,
5) fizyka,
6) gimnastyka korekcyjna,
7) integracja sensoryczna,
8) j. angielski,
9) logopedia,
10) oligofrenopedagogika,
11) przedmioty zawodowe,
12) przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów zawodowych,
13) socjoterapia,
14) surdologopedia,
15) surdopedagogika
16) technika,
17) terapia pedagogiczna,
18) tyflopedagogika,
19) wiedza o społeczeństwie.
3. Dofinansowanie przyznaje się na następujące formy kształcenia:
1) studia podyplomowe,
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2) warsztaty metodyczne,
3) szkolenia Rady Pedagogicznej,
4) szkolenia indywidualne,
5) kursy kwalifikacyjne i doskonalące,
6) seminaria,
7) konferencje szkoleniowe.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela, organ prowadzący szkoły i przedszkola ustala corocznie wysokość
środków przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, plan dofinansowania oraz
maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe.
Maksymalną kwotę dofinansowania opłat na kształcenie ustala się na poziomie 800 zł za semestr.
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Projekt
z dnia ..........
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów,
logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach
oświatowych prowadzonych przez gminę Pawłowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 1189 ze zmianami) po pozytywnym
zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej
Rada Gminy Pawłowice
uchwala
§ 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych dla pedagogów, psychologów, logopedów
terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zostaje określony w poniższej tabeli:

Lp.
1
2
3
4
5

Stanowisko
Pedagog
Psycholog
Logopeda
Terapeuta pedagogiczny
Doradca zawodowy

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć
20
20
20
20
20

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXV/464/2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 26 maja 2006 r. w sprawie
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i psychologów oraz uchwała Nr XXXV/465/2006
Rady Gminy Pawłowice z dnia 26 maja 2006 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
logopedów oraz doradców zawodowych.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem
1 września 2018 r.
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Uzasadnienie
W związku z art. 76 pkt 22 lit. d pkt b ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, który wejdzie w życie
z dniem 01.09.2018 r. zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały:
"tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów
pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologicznopedagogicznych, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 22 godzin.”,

Id: 610632E9-9924-4553-B068-9E4663C7A3DB. Projekt

Strona 1

Projekt
z dnia.....
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie Programu pomocy stypendialnej dla uczniów Motywacja

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8, art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 90t ust. 4 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zmianami) oraz
Uchwały Rady Gminy Pawłowice w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych
uczniów i młodzieży z gminy Pawłowice dla programu stypendialnego Motywacja wprowadzonego Uchwałą
Nr XXXVII/360/2018 Rady Gminy Pawłowice, z dnia 24 kwietnia 2018 r. po pozytywnym zaopiniowaniu
przez Komisję Działalności Społecznej
Rada Gminy Pawłowice
uchwala
§ 1. Gmina Pawłowice mając na uwadze rosnące koszty kształcenia dzieci i młodzieży w szkołach wyraża
potrzebę wsparcia finansowego najzdolniejszych uczniów. Gmina zamierza w ten sposób zmotywować do
osiągania jeszcze wyższych wyników w nauce a jednocześnie do angażowania się w życie społeczności
szkolnej i lokalnej. Celem jest, aby inwestowanie w młodego człowieka miało wpływ na jego rozwój zawodowy,
inspirowało do ciężkiej pracy i rozwijało jego zainteresowania tak, aby w przyszłości mógł działać na rzecz
społeczności lokalnej.
§ 2. 1. W budżecie gminy każdego roku wyodrębnia się środki finansowe na realizację Programu
stypendialnego.
2. Stypendysta może otrzymywać pomoc finansową przez cały okres trwania nauki, jeżeli będzie spełniał
wymogi niniejszego regulaminu.
3. Stypendium może otrzymać uczeń, który w roku szkolnym bezpośrednio poprzedzającym okres
składania wniosków, spełniał warunki określone w § 3 niniejszej uchwały.
4. Stypendium przyznaje się na okres 10 miesięcy. Stypendium wypłacane jest miesięcznie od listopada
z nadpłatą za miesiąc wrzesień i październik do czerwca roku następnego.
§ 3. 1. Stypendium może zostać przyznane:
1) uczniowi klasy V-VIII szkoły podstawowej w kwocie 200 złotych,
2) uczniowi oddziałów gimnazjalnych w kwocie 250 złotych,
3) uczniowi, absolwentowi szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą, kontynuującemu naukę w kwocie
300 złotych,
2. stypendium może być przyznane uczniowi, który nie korzysta z innego stypendium finansowanego
z budżetu gminy Pawłowice.
3. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest:
1) stałe zamieszkanie na terenie gminy Pawłowice,
2) średnia ocen na koniec roku szkolnego co najmniej 4,10 oraz co najmniej dobra ocena z zachowania,
3) spełnienie jednego z poniższych warunków:
a) udokumentowane osiągnięcia w konkursach i olimpiadach, które zwalniają z obowiązku przystąpienia do
sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego Wykaz
wyżej wymienionych konkursów i olimpiad jest ogłaszany przez Dyrektora Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej w Warszawie;
b) udokumentowane wysokie osiągnięcia artystyczne (I,II,III miejsce) w konkursach, przeglądach
i festiwalach organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej lub pod jego patronatem na szczeblu
co najmniej wojewódzkim;
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c) udokumentowane najwyższe osiągnięcie
organizowanych przez Kuratora Oświaty.

w konkursach

Fox,

Kangur, Lwiątko

i konkursów

§ 4. 1. Wniosek o stypendium może złożyć:
1) w imieniu niepełnoletniego ucznia – rodzic lub prawny opiekun,
2) pełnoletni uczeń.
2. Wniosek oraz niezbędne dokumenty składa się w terminie do 15 września każdego roku.
3. Rozstrzygnięcie nastąpi do 30 września każdego roku.
4. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
§ 5. 1. Wnioski opiniuje pięcioosobowa komisja stypendialna powołana zarządzeniem przez Wójta Gminy
Pawłowice, który wyznacza jej przewodniczącego.
2. Komisja stypendialna pracuje w obecności co najmniej trzech członków.
3. Decyzje o przyznaniu stypendium podejmuje Wójt Gminy Pawłowice.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
§ 7. Traci moc uchwała NR XXXVII/361/2018 r. Rady Gminy Pawłowice z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie Programu pomocy stypendialnej dla uczniów Motywacja
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.
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Uzasadnienie
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zgłoszonymi
uwagami
ze
strony
w
przedmiotowej
uchwale
w§
3 ust
3 pkt 3 lit.
c:
o konkursy organizowane przez Kuratora Oświaty.
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Projekt
z dnia.....
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie statutu Gminnego Zespołu Oświaty w Pawłowicach

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 ze zmianami) oraz w związku z art.11 ust.2 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 Działalności Społecznej
Rada Gminy Pawłowice
uchwala
statut Gminnego Zespołu Oświaty w brzmieniu:
§ 1. 1 Gminny Zespół Oświaty w Pawłowicach jest samorządową jednostką budżetową gminy Pawłowice,
działającą na podstawie:
a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), zwanej dalej
„ustawą”;
b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.);
c) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 395).
2. Gminny Zespół Oświaty w Pawłowicach prowadzi działalność na terenie gminy Pawłowice.
3. Siedziba Gminnego Zespołu Oświaty w Pawłowicach mieści się w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia
65.
4. Pełna nazwa jednostki brzmi:. Gminny Zespół Oświaty w Pawłowicach.
5. Jednostka może używać skrótu: GZO.
§ 2. 1. Przedmiotem działania Gminnego Zespołu Oświaty jest prowadzenie, jako jednostka obsługująca,
o której mowa w art.10 a pkt 1, art. 10 b ust 2 pkt 1 ustawy, wspólnej obsługi na rzecz jednostek obsługiwanych
wskazanych w odrębnej uchwale Rady Gminy Pawłowice.
2. GZO prowadzi obsługę, o której mowa w ust. 1, nie naruszając postanowień art. 10 c ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym.
3. Nadzór nad działalnością Gminnego Zespołu Oświaty sprawuje Wójt Gminy Pawłowice.
§ 3. 1. Działalnością Gminnego Zespołu Oświaty kieruje Dyrektor, który reprezentuje GZO na zewnątrz
i dokonuje czynności prawnych na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta.
2. W czasie nieobecności Dyrektora jego zadania wykonuje posiadający umocowanie pracownik GZO.
§ 4. Organizację i zasady funkcjonowania GZO określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Wójta
Gminy.
§ 5. 1. GZO w ramach swojej działalności realizuje zadania w zakresie wspólnej obsługi administracyjnej,
finansowej i organizacyjnej obejmującej:
1) całość obowiązków z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości,
2) prowadzenie obsługi finansowej w całości,
3) prowadzenie obsługi systemu wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych wraz z pochodnymi,
4) w zakresie administracyjno-organizacyjnym prowadzenie bazy danych SIO zgodnie z ustawą o systemie
informacji oświatowej,
5) obsługę Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Pawłowicach w odniesieniu
do pracowników GZO oraz zgodnie z zawartymi umowami.
§ 6. 1. GZO prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych
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2. Gospodarka finansowa realizowana jest według zasad obowiązujących jednostkę budżetową.
§ 7. 1. Podstawą gospodarki finansowej GZO jako jednostki budżetowej jest roczny plan finansowy
sporządzony przez Dyrektora w ramach środków przyznanych z budżetu gminy.
2. GZO posiada odrębny rachunek bankowy, którym dysponuje samodzielnie.
§ 8. GZO stosuje w planowaniu, rachunkowości, ewidencji i sprawozdawczości zasady określone
w odrębnych przepisach.
§ 9. Zmiana statutu może nastąpić w drodze uchwały Rady Gminy.
§ 10. Traci moc uchwała Nr XXIV/236/2017 Rady Gminy Pawłowice z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie
statutu Gminnego Zespołu Oświaty w Pawłowicach
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
W związku z utworzeniem Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej
w Pawłowicach zachodzi konieczności podjęcia uchwały w sprawie statutu Gminnego Zespołu
Oświaty w Pawłowicach.
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Projekt
z dnia ..........
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Gminny Zespół Oświaty w Pawłowicach
Na podstawie art. 10b, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności
Społecznej
Rada Gminy Pawłowice
uchwala
§ 1. Rada Gminy Pawłowice wyznacza Gminny Zespół Oświaty w Pawłowicach na jednostkę obsługującą
w rozumieniu ustawy o samorządzie gminnym w celu prowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej
i organizacyjnej następujących jednostek obsługiwanych w gminie Pawłowice:
1. Publiczne Przedszkole nr 1 w Pawłowicach,
2. Publiczne Przedszkole w Pielgrzymowicach,
3. Publiczne Przedszkole w Warszowicach,
4. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Pawłowicach,
5. Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach,
6. Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Warszowicach,
7. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Golasowicach,
8. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzyżowicach,
9. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowicach,
10. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach.
§ 2. Zakres powierzonych obowiązków
o których mowa w §1 obejmuje:

jednostki

obsługującej,

w stosunku

do

jednostek

obsługiwanych,

1. całość obowiązków z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości,
2. prowadzenie obsługi finansowej w całości,
3. prowadzenie obsługi systemu wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych wraz z pochodnymi,
4. w zakresie administracyjno - organizacyjnym prowadzenie bazy danych SIO zgodnie z ustawą o systemie
informacji oświatowej,
5. obsługę Międzyzakładowej
z zawartymi umowami.

Pracowniczej

Kasy

Zapomogowo

Pożyczkowej

w Pawłowicach

zgodnie

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
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§ 4. Traci moc uchwała Nr XXX/296/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez
Gminny Zespół Oświaty w Pawłowicach.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
W związku z utworzeniem Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej
w Pawłowicach zachodzi konieczność podjęcia uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi
przez Gminny Zespół Oświaty w Pawłowicach.
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Projekt
z dnia.....
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 oraz art. 40 ust.1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2017 r., poz. 1875 ze zm.), art. 97 ust. 5 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz 2017 r., poz.1769 ze zm. )oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii
przez Komisję Działalności Społecznej, Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego
Rada Gminy Pawłowice
uchwala
§ 1. Ustala się zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych.
§ 2. Osobom bezdomnym, u których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego pomoc w formie
pobytu w schronisku dla osób bezdomnych udzielana jest odpłatnie, w wysokości, wg poniższej tabeli:Tabela
odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
Stosunek procentowy dochodu osoby samotnie gospodarującej
albo dochodu na osobę w rodzinie
odpowiednio do kryteriów dochodowych, o których mowa
w art. 8 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej

Wysokość odpłatności za pobyt w schronisku dla osób
bezdomnych, liczona procentowo w stosunku do pełnego kosztu
pobytu

powyżej 100% do 150%

25%

powyżej 150% do 200%

50%

powyżej 200% do 250%

75%

powyżej 250%

100%

§ 3. Odpłatność za pobyt w schronisku jest ustalana i pobierana za okres miesiąca kalendarzowego.
Osoba skierowana do schroniska na okres nieobejmujący pełnego miesiąca kalendarzowego, wnosi opłatę
proporcjonalną do liczby dni objętych skierowaniem w danym miesiącu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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Uzasadnienie
Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy między innymi udzielnie schronienia,
zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym zgodnie z art. 17 ust
1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z zm.)
Zgodnie z art. 97 ust.1 i ust.5 ustawy o pomocy społecznej – opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając
przyznany zakres usług. Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej albo
dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego określonego w ustawie
o pomocy społecznej. Rada Gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe
zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. Schronisko dla
bezdomnych jest jedną z form ośrodka wsparcia ( art. 51 ust.4, ust.5 ustawy o pomocy społecznej).
W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
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Projekt
z dnia.....
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowicach

Na podstawie
art.9 ust.1, art.18 ust.2 pkt.9 lit. h, art. 40 ust.2 pkt. 2 i art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami), po
pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej
Rada Gminy Pawłowice
uchwala
§ 1. Zmienia się statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowicach stanowiący załącznik do uchwały
Nr XXI/253/2009 Rady Gminy Pawłowice z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy
Społecznej w Pawłowicach w następujący sposób:
1) w rozdziale II Zadania Ośrodka w § 8 pkt.1 dodaje się ppkt. 10 w brzmieniu:
„10) Realizowanie innych zadań wynikających z ustaw”;
2) w rozdziale II Zadania Ośrodka w § 8 dodaje się pkt. 3 w brzmieniu:
3. Ośrodek działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy o pomocy społecznej
2) ustawy o świadczeniach rodzinnych
3) ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
4) ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
5) ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
6) ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
7) ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
8) ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej
9) ustawy o dodatkach mieszkaniowych
10) ustawy - prawo energetyczne
11) ustawy o systemie oświaty
12) ustawy o samorządzie gminnym
13) ustawy o finansach publicznych
14) ustawy o rachunkowości
15) niniejszego statutu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie
Województwa Śląskiego..

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
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Uzasadnienie
Potrzeba
zmiany
statutu
wynika
z konieczności
dostosowania
przedmiotu
działalności
i organizacji wewnętrznej Ośrodka Pomocy Społecznej do zadań wynikających z przepisów prawa. Celem
tych zmian jest odzwierciedlenie faktycznie wykonywanych zadań przez Ośrodek. Wobec powyższego
podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu uważa się za zasadne.
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