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1. Wstęp
Szanowni Państwo,
zakończyła się siódma kadencja samorządu terytorialnego 2014-2018. Minione cztery lata
uświadomiły nam, że jako samorząd musimy być przygotowani na rozwiązywanie zupełnie
nowych problemów, również takich, które zagrażają płynności finansowej gminy.
Na skutek zmiany orzecznictwa sądowego, musieliśmy zwrócić nienależnie pobrany
podatek od tzw. wyrobisk górniczych za lata 2003-2007. Z początkiem 2015 roku byliśmy
zobligowani do oddania 42,5 mln zł, nie licząc oprocentowania od tej kwoty, które rosło
z miesiąca na miesiąc. Gmina miała również zaciągnięty kredyt w wysokości 4 mln zł.
Spłacenie zaległości było więc priorytetem. Przy budżecie wynoszącym niecałe 65 mln zł
sytuacja była niezwykle trudna, a groźba wprowadzenia w gminie tzw. programu postepowania
naprawczego, skutkującego m. in. ograniczeniem zadań bieżących, brakiem inwestycji
finansowanych kredytem czy pożyczką, a nawet ustaleniem gminnego budżetu
przez regionalną izbę obrachunkową, bardzo realna.
W tym trudnym okresie współpraca służb finansowych urzędu szukających w budżecie
oszczędności, Rady Gminy Pawłowice wyrażającej zgodę na wyemitowanie obligacji
komunalnych o wartości 20 mln zł i wszystkich mieszkańców, którzy ze zrozumieniem podeszli
do konieczności ograniczenia wydatków bieżących pozwoliła w ciągu niespełna czterech lat
rozwiązać problemy finansowe gminy. W sumie w kadencji 2014-2018 gmina spłaciła z różnych
tytułów 54 mln zł zadłużenia. Rok 2014 kończyliśmy z wielomilionowym zadłużeniem. Cztery
lata później, gmina nie ma zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogłyby zagrozić
jej płynności finansowej. To duże osiągnięcie, tym bardziej, że problemy finansowe
nie oznaczały blokady gminnych inwestycji. Sfinalizowaliśmy budowę Centrum Kultury
w Pawłowicach o wartości blisko 15 mln zł. Podobną kwotę przeznaczyliśmy na budowę Stacji
Uzdatniania Wody w Warszowicach i sieć wodociągową, dzięki której wodę ze studni
głębinowych
dostarczamy
już
do
wszystkich
mieszkańców.
Mamy
inhalatorium,
zagospodarowany park przy Willi Reitzensteinów, wyremontowaną, zmodernizowaną
i rozbudowaną bazę edukacyjną (Przedszkole w Modrzewiowym Ogrodzie, Szkoła Podstawowa
nr 2 im. Józefa Pukowca, boisko przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II).
W każdym sołectwie powstały tereny rekreacyjne z urządzeniami do ćwiczeń i zabawy
dla dzieci oraz drewniane altany z grillem, z których korzystają mieszkańcy. Kończymy budowę
boiska wielofunkcyjnego w Jarząbkowicach z placem zabaw i siłownią. Budowaliśmy chodniki,
ścieżki rowerowe i ulice. Dziś trudno sobie wyobrazić, że na początku 2015 roku nie było
obwodnicy i cały transport Jastrzębie – Pszczyna odbywał się przez centrum Pawłowic. Mało kto
pamięta, jak 3-4 lata temu wyglądały ul. Zawadzkiego w Golasowicach, ul. Miarki
w Pielgrzymowicach, ul. Partyzantów w Krzyżowicach czy parking w centrum Warszowic,
bo przywykliśmy do nowej jakości, ale przecież nie zawsze tak było. Aby odciążyć gminny
budżet, na wiele zadań pozyskaliśmy dofinansowania zewnętrze, również unijne. Przykładem
są instalacje fotowoltaiczne, które sukcesywnie montujemy na gminnych obiektach.
Wyzwaniem minionej kadencji były reformy systemu oświaty. Z roku na rok musieliśmy
rozwiązywać problemy związane z brakiem miejsc w przedszkolach, a następnie likwidacją
gimnazjów i powrotem ośmioklasowych szkół podstawowych. Nie zapominaliśmy przy tym
o dobrym przygotowaniu młodzieży do zawodów uwzględniających potrzeby rynku pracy.
W pawłowickiej szkole uczymy m. in. logistyki, chłodnictwa i klimatyzacji, elektryki, podstaw
medycznych i – na powrót - górnictwa.
Siódma kadencja to również rozwój społeczny poprzez wiele nowych działań
kulturalnych, sportowych, współpracę mieszkańców i samorządu w ramach tzw. inicjatywy
lokalnej czy przy realizacji zadań przez organizacje pozarządowe.
O tym, że gmina rozwija się równomiernie świadczy m.in. zdobyte w 2017 roku III miejsce
w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST Województwa Śląskiego opracowanym
przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Cieszy również tytuł
„Gminy Przyjaznej Rodzinie” i nagroda Ekolaur 2018 za całokształt działań na rzecz ochrony
środowiska. Wyróżnienia te pokazują, jak oceniają nas inni.
Szczegółowe informacje na temat wszystkich obszarów rozwoju gminy Pawłowice znajdują się
w niniejszym sprawozdaniu.
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2. Budżet Gminy
Podstawą gospodarki finansowej gminy jest budżet uchwalany przez Radę Gminy Pawłowice na
okres jednego roku. Budżet gminy jest zestawieniem planu dochodów, jakie uzyska gmina oraz
wydatków, które zostaną nimi sfinansowane.
Na dochody gminy składają się:
1. dochody własne:
1) podatki i opłaty lokalne: od nieruchomości, rolny i leśny, podatek od środków
transportowych oraz opłata targowa do końca 2016 roku;
2) podatki od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy
z karty podatkowej;
3) pozostałe opłaty: skarbowa, planistyczna, eksploatacyjna;
4) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego;
5) inne dochody: jednostek budżetowych gminy, darowizny, odsetki od lokat
bankowych itp.
2. udział w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa – podatku
dochodowym osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowym osób prawnych (CIT);
3. dotacje celowe z budżetu państwa, ze środków Unii Europejskiej oraz innych funduszy;
4. subwencje z budżetu państwa (głównie na utrzymanie placówek oświatowych).
Dochody budżetu gminy w kolejnych latach wyniosły:
Tabela 1. Dochód w budżecie gminy.
Rok
Kwota (tys. zł)
2014
65.906
2015
58.632
2016
94.550
2017
99.475
Plan 1.09.2018
90.999

Na znacznie niższe wykonanie dochodów w 2015 r. znaczący wpływ miały postępowania
podatkowe prowadzone przez wójta toczące się w latach 2008–2011, a dotyczące lat
podatkowych 2003-2007. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej w październiku
i listopadzie 2014 roku, na skutek postępowań przed sądami administracyjnymi, ostatecznie
uchyliło wydane decyzje podatkowe. Spowodowało to konieczność zwrotu przedsiębiorcy
górniczemu nadpłaconego podatku. Kwota zwrotu podatku za lata 2003 – 2005 wynosiła ponad
24,7 mln zł, a za lata 2006 – 2007 ponad 17,8 mln zł. W I kwartale 2015 r. organ podatkowy
dokonał ostatecznego rozliczenia powstałej nadpłaty (w sumie 42,5 mln zł ). poprzez zaliczenie
na zaległe i bieżące zobowiązania podatkowe i bezpośredni zwrot podatku na rachunek
bankowy podatnika. Na poczet tej kwoty gmina wyemitowała również obligacje komunalne
w kwocie 20 mln zł. Ponadto, gmina zapłaciła oprocentowanie w wysokości 7 mln zł.
W 2015 r. został również spłacony kredyt w wysokości 4 mln zł zaciągnięty przez gminę
w 2014 w Jastrzębskim Banku Spółdzielczym.
Dochody na 1 mieszkańca wg faktycznego miejsca zamieszkania (osoby zameldowane
na pobyt stały w gminie) kształtują się następująco:
Tabela 2. Wysokość dochodu na 1 mieszkańca.
Liczba zameldowanych
Rok
Kwota (zł)
(stan na 31 grudnia)
2014
3.719
17.722
2015
2.081
17.687
2016
5.368
17.613
2017
5.652
17.601
Plan 1.09.2018
5.170
17.601

Wzorem lat poprzednich największy udział w ogólnej kwocie zgromadzonych dochodów
budżetowych stanowią dochody własne gminy.
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Tabela 3. Udział dochodów własnych gminy w dochodach ogółem.
Rok
(%)
2014
64,0
2015
48,4
2016
64,0
2017
58,4
Plan 1.09.2018
54,1
Tabela 4. Wydatki budżetu gminy w kolejnych latach.
Rok
Kwota (tys. zł)
2014
69.549
2015
61.452
2016
84.555
2017
87.564
Plan 1.09.2018
99.927
Tabela 5. Wydatki z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.
Rok
Wydatki bieżące (%)
Wydatki majątkowe (%)
2014
73,60
26,40
2015
81,16
18,84
2016
74,40
25,60
2017
78,18
21,82
Plan 1.09.2018
76,37
23,63

Wydatki na 1 mieszkańca wg faktycznego miejsca zamieszkania (osoby zameldowane na pobyt
stały w gminie) kształtują się następująco:
Tabela 6. Wysokość wydatków na 1 mieszkańca.
Rok
Kwota (zł)
Liczba zameldowanych
(stan na 31 grudnia)
2014
3.924
17.722
2015
3.747
17.687
2016
4.801
17.613
2017
4.974
17.601
Plan 1.09.2018
5.677
17.601

W 2015 r. gmina wyemitowała obligacje komunalne na łączną kwotę 20 mln zł,
które w czerwcu 2018 r. zostały w całości spłacone, pomimo że termin spłaty upływał dopiero
w roku 2023.
W celu dokończenia budowy studni głębinowych wraz z magistralą sieci wodociągowej
w 2017 r. została zaciągnięta pożyczka długoterminowa w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 3.907.529,92 zł na warunkach
preferencyjnych, z możliwością umorzenia do 40 % po spełnieniu określonych w umowie
warunków.
Tabela 7. Zadłużenie gminy.
Rok
(tys. zł)
2014
4.000
2015
20.000
2016
20.000
2017
15.908
Stan 1.09.2018
2.907
Tabela 8. Zadłużenie ogółem na 1 mieszkańca gminy.
Rok
(zł)
2014
226
2015
1.131
2016
1.135
2017
904
Stan 1.09.2018
165
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3. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
W celu zapewnienia warunków rozwoju gminy, 100% obszaru gminy już w 2006 roku było
objęte
obowiązującymi
miejscowymi
planami
zagospodarowania
przestrzennego.
W 2009 roku uchwalono nowe Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Pawłowice, a 2015 roku, w związku z obowiązkiem wprowadzenia
udokumentowanego złoża węgla kamiennego w północnej części sołectwa Krzyżowice, studium
zostało zmienione. W latach 2015-2018 kontynuowano aktualizację istniejących planów,
polegającą na uwzględnieniu potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców oraz dostosowywaniu
planów do obowiązujących przepisów prawa, jak również do uchwalonej zmiany studium.
Tabela 9. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pawłowice.
ROK
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
2015
• Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części sołectwa
Warszowice dla terenu położonego przy ul. Gajowej (pow. około 5,8 ha).
• Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części sołectwa
Warszowice dla terenu Stacji Uzdatniania Wody (pow. około 1,3 ha).
• Uchwalono zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Pawłowice (pow. około 237ha).
2016
• Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa
Pielgrzymowice w gminie Pawłowice (pow. około 1328 ha).
• Uchwalono zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części
sołectwa Warszowice (JAS-FBG) w gminie Pawłowice (pow. około 5,8 ha)
2017
• Uchwalono tekst jednolity dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części sołectwa Warszowice (JAS-FBG) w gminie Pawłowice (pow. około 5,8 ha)
2018

•

Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
produkcyjnej w sołectwie Pawłowice (powierzchnia około 31,3 ha).

dla

strefy

4. Budownictwo
Od 1 grudnia 2014 r. do 18 września 2018 r. Wydział Architektury Starostwa Powiatowego
w Pszczynie wydał dla terenu gminy Pawłowice 248 pozwoleń na budowę budynków, w tym
195 pozwoleń dotyczyło budowy
budynków mieszkalnych. W tym samym okresie
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pszczynie zgłoszono również
do użytkowania z terenu gminy Pawłowice budynki, w tym budynki mieszkalne jednorodzinne.
Tabela 10. Ruch budowlany w gminie.
Budynki zgłoszone do
użytkowania
ROK
Budynki
Inne budynki
mieszkalne
01.12-31.12. 2014
8
2
2015
47
67
2016
28
6
2017
52
8
01.01-18.09.2018
Brak danych
Brak danych
RAZEM
135
83

Wydane pozwolenia na
budowę
Budynki
Inne budynki
mieszkalne
5
2
62
14
46
14
41
8
41
15
195
53

5. Gospodarowanie lokalami
Gmina Pawłowice na koniec kadencji 2014-2018 jest właścicielem zasobu mieszkaniowego
składającego się z 25 mieszkań komunalnych i 36 mieszkań socjalnych.

6. Numeracja budynków, nazewnictwo ulic
Istotną sprawą jest numeracja porządkowa budynków. W omawianym okresie na terenie
gminy Pawłowice nadano numery 210 budynkom. Ponadto, nadano nazwy nowym ulicom,
a trzem ulicom w Pawłowicach zmieniono nazwy na podstawie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r.
o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli,
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
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Tabela 11. Wykaz ulic, którym nadano nową nazwę.
Miejscowość
Nowa nazwa ulicy
poprzednia nazwa
Golasowice
S. Wyspiańskiego
Golasowice
Z. Kossak
Golasowice
Zawadzkiego
Zawadzkiego
Jarząbkowice
Do Boru
Pawłowice
Dobra
Pawłowice
Grzybowa
Pawłowice
Lebiodowiec
Pawłowice
Łączna
Pawłowice
Mały Rynek
Pawłowice
Radosna
Pawłowice
Sportowa
Pawłowice
Strzyżyków
Pawłowice
Wojska Polskiego
Ludowego Wojska Polskiego
Pawłowice
Prosta
22 Lipca
Pawłowice
Wodzisławska
Generała Świerczewskiego
Pielgrzymowice
Srebrna
Pielgrzymowice
Zdrojowa
Pniówek
Żniwna
Warszowice
Koronna
Warszowice
Ks. A Czembora
Warszowice
Lawendowa
Warszowice
Przyjazna
Warszowice
Wiesława Hanczarka
Warszowice
Zacisze
Warszowice, Pawłowice Granica

7. Gospodarowanie nieruchomościami
Gmina Pawłowice prowadzi swoją działalność samorządową w granicach administracyjnych
obejmujących obszar 7 568 ha. Grunty stanowiące własność gminną (bez oddanych
w użytkowanie wieczyste i trwały zarząd) zajmują powierzchnię 249,91 ha ogólnej powierzchni
gminy. Łączna powierzchnia gruntów, która została przez gminę Pawłowice oddana do
użytkowania wieczystego zajmuje obszar 11,2358 ha. Powierzchnie gruntów oddanych
do użytkowania wieczystego, w zależności od przeznaczenia, przedstawiają się następująco:
Tabela 12. Powierzchnia gruntów oddanych do użytkowania wieczystego.
Przeznaczenie
Powierzchnia w ha
Cele handlowo – usługowe
2,4510
Cele usługowe
1,1439
Cele handlowe
0,2197
Cele gastronomiczne
0,1666
Cele mieszkaniowe
7,1721
Cele garażowe
0,0825

Zakończono postępowania administracyjne odnośnie oddania w trwały zarząd dwunastu
nieruchomości na rzecz placówek oświatowych, trzech dla Gminnego Ośrodka Sportu
oraz siedmiu dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Łączna powierzchnia gruntów,
która została przez gminę Pawłowice oddana w trwały zarząd obejmuje obszar 22,086 ha.
W poniższej tabeli zaprezentowano wykaz jednostek organizacyjnych, na rzecz których
ustanowiono trwały zarząd.
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Tabela 13. Wykaz nieruchomości gminnych oddanych w trwały zarząd.
numer
działki
47
352/46

pow.
[ha]
0,1610
1,2090

numer księgi
wieczystej

sposób
korzystania

GL1J/00014908/6

oświata

1568/143

0,2500

GL1J/00038378/5

oświata

1333/108

0,4110

1336/108

0,3440

GL1J/00014905/5

oświata

4

768/10

2,0065

GL1J/00015434/9

oświata

Krzyżowice

3

1082/72

0,6928

GL1J/00042505/6

oświata

Pawłowice

5

354/54

0,3842

GL1J/00038377/8

oświata

1

1062/69

2,4867

GL1J/00014907/9

oświata

337/54
338/54

0,6412
0,6452

GL1J/00011103/3

oświata

547/54

0,0101

5

579/54

0,6223

GL1J/00030701/3

lodowisko

Gminny Ośrodek Sportu
w Pawłowicach

10 Pielgrzymowice

2

1695/180

0,7590

GL1J/00043684/1

oświata

Publiczne Przedszkole
w Pielgrzymowicach

11

Krzyżowice

4
4
5

1208/164
1209/164
214/1

0,5480
0,4170
0,4102

GL1J/00045013/1

działalność
GZWIK

Gminny Zakład Wodociągów
i Kanalizacji

12

Golasowice

6

228/185

0,4247

GL1J/00008967/2

13

Golasowice

7

199/15

1,1029

GL1J/00043108/0

14

Pawłowice

4

795/95

2,7028

GL1J/00044302/7

działalność
GZWIK
działalność
GOS
działalność
GOS

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

2,5243

GL1J/00009878/8

działalność
GZWIK

Gminny Zakład Wodociągów
i Kanalizacji

Lp.

Obręb

arkusz

1

Golasowice

3

2

Warszowice

3

3

Warszowice

3

4

Pawłowice

5

6

7 Pielgrzymowice

8

9

Pawłowice

Pawłowice

5

zarządca nieruchomością
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Golasowicach
Publiczne Przedszkole
w Warszowicach
Szkoła Podstawowa
im. Józefa Piłsudskiego
w Warszowicach
Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Pawłowicach
Szkoła Podstawowa nr 2
im. Józefa Pukowca
w Pawłowicach
Zespół Szkolno- Przedszkolny
w Krzyżowicach
Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Pawłowicach
Publiczne Przedszkole
w Modrzewiowym Ogrodzie
w Pawłowicach
Szkoła Podstawowa
im. Karola Miarki
w Pielgrzymowicach
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
im. Jana Pawła II
w Pawłowicach

15

Pniówek

1

471/67,
472/67,
426/65,
1158/65,
1159/65,
1160/65

16

Krzyżowice

5i4

212/1
1137/164

0,3093

GL1J/00045640/5

działalność
GZWIK

Gminny Zakład Wodociągów
i Kanalizacji

17

Pawłowice

4

826/95

0,2990

GL1J/00046446/2

oświata

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Janusza Korczaka

18

Pawłowice

4

828/95

0,3093

GL1J/00046445/5

oświata

19

Warszowice

3

1334/108

0,3440

GL1J/00032438/2

oświata

20

Krzyżowice

5

216/1

0,5049

GL1J/00045640/5

21

Pniówek

1

414/64

0,1048

GL1J/00003021/4

22

Warszowice

2

1375/79,
1372/79,
1381/114,
1383/128,
GL1J/000014933/0 i
1,4618
1388/127,
GL1J/00014752/7
1391/130,
1393/132,
1736/77
Suma:
22,0860

10

działalność
GZWIK
działalność
GZWIK

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

działalność
GZWIK

Gminny Zakład Wodociągów
i Kanalizacji

8. Rolnictwo
Corocznie w jednym z sołectw organizowane są dożynki gminne, które kultywują tradycje
rolnicze w gminie (Golasowice 2015, Jarząbkowice 2016, Pniówek 2017, Warszowice 2018).
Przeprowadzane są konkursy na „Najbardziej estetycznie zagospodarowaną zagrodę wiejską
Gminy Pawłowice” oraz „Najpiękniejszy ogródek przydomowy Gminy Pawłowice”.
W konkursie przyznawane są nagrody pieniężne na zakup materiału szkółkarskiego (drzewa,
krzewy).
Dwukrotnie w ciągu roku rolnicy mogą ubiegać się o zwrot części podatku zawartego
w zakupionym oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolniczej. Rocznie kwota
wypłaty zwrotu podatku akcyzowego dla rolników przekracza 250 tysięcy złotych.
W Urzędzie Gminy Pawłowice dwa razy w miesiącu odbywają się dyżury pracowników Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pszczynie oraz Powiatowego Zespołu Doradztwa
Rolniczego z Pszczyny.

9. Ochrona środowiska
1) Likwidacja dzikich wysypisk i sprzątanie dróg
W ostatnich latach zaobserwowano zmniejszenie się ilości dzikich wysypisk. Po części jest
to wynikiem wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców, wprowadzenia zmian
ustawowych oraz bieżącego sprzątania porzuconych odpadów na dzikich wysypiskach
i sprzątania pasów dróg przez pracowników Gminnego Zespołu Komunalnego oraz osób
skierowanych wyrokiem sądu do prac społecznych. Jednocześnie corocznie organizowana jest
akcja sprzątania gminy podczas „Dnia Ziemi” przeprowadzana przez szkoły. Podczas akcji
w szkołach organizowany jest konkurs polegający na zbiórce puszek aluminiowych i baterii.
2) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych(PSZOK)
W związku ze wzrostem ilości odpadów oddawanych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych przy ul. Mickiewicza w Pawłowicach istnieje konieczność jego rozbudowy
i dostosowania do istniejących potrzeb. W tym celu wykonano dokumentację projektów
i złożono wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę. Jednocześnie rozpoczęto starania
o przejęcie terenu przy Gminnym Zespole Komunalnym, niezbędnego do wykonania inwestycji
a należącego Skarbu Państwa.
3) Zbiórka odpadów komunalnych zmieszanych
W latach 2014 – 2018 zbiórka odpadów komunalnych w głównej mierze odbywała się
na zasadach ustalonych w roku 2013. Wprowadzono nieznaczne modyfikacje, mające na celu
polepszenie efektywności zbiórki i poprawę jakości odbieranych odpadów. W roku 2015
wprowadzono selektywną zbiórkę popiołu, co znacznie zmniejszyło ilość zmieszanych odpadów
komunalnych. Ilość odebranych zmieszanych odpadów komunalnych ujęto w tabeli.
Tabela 14. Ilość odebranych odpadów zmieszanych.
Rok
[t]
2014
3.738,21
2015
2.322,00
2016
2.234,42
2017
1.765,71
2018 (styczeń-wrzesień)
875,25

4) Zbiórka odpadów segregowanych
W ramach systemu gospodarowania odpadami od mieszkańców gminy są odbierane odpady
segregowane, m.in.: tworzywa sztuczne, szkło, makulatura, odpady biodegradowalne, odpady
wielkogabarytowe, popiół, gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe, materiały izolacyjne, papa
i materiały papo-pochodne, przeterminowane leki, świetlówki, zużyte baterie i akumulatory.
Zwiększenie ilości odbieranych odpadów selektywnych względem odpadów zmieszanych było
celem prowadzonych działań informacyjnych i edukacyjnych.
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Tabela 15. Ilość odebranych odpadów segregowanych.
(szkło, tworzywa sztuczne, papier i tektura, metale)
Rok
[t]
2014
1.642,37
2015
602,20
2016
758,16
2017
770,32
2018 (styczeń-wrzesień)
429,41

5) Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych z roku na rok cieszy się coraz większym
zainteresowaniem ze strony mieszkańców. Obecnie odpady wielkogabarytowe odbierane są
dwa razy do roku poprzez, tzw. „wystawki”: na wiosnę oraz na jesień. Niezależnie od tych
terminów, odpady wielkogabarytowe są przyjmowane w PSZOK w Pawłowicach, gdzie znajduje
się specjalny, opisany kontener. Ponadto, odpady wielkogabarytowe z terenu zabudowy
wielorodzinnej zwartej (Osiedle Pawłowice) są odbierane raz na dwa tygodnie, przez cały rok.
Tabela 16. Ilość zebranych odpadów wielkogabarytowych.
Rok
[t]
2014
475,44
2015
272,30
2016
389,59
2017
558,78
2018 (styczeń-wrzesień)
188,64

6) Kompostowniki na odpady biodegradowalne
W celu zmniejszenia ilości odpadów biodegradowalnych (głównie trawy i liści) wytwarzanych
w placówkach oświatowych gminy Pawłowice, zakupiono kompostowniki, które stanęły
przy gminnych szkołach i przedszkolach. W ramach zamówienia wykonano 12 szt.
kompostowników, które przekazano szkołom. Koszt zamówienia wyniósł 14.000,00 zł.
7) Utylizacja azbestu
Na podstawie uchwały podjętej w 2014 roku w sprawie udzielenia dotacji do demontażu,
transportu i utylizacji materiałów zawierających azbest pochodzących z terenu gminy
Pawłowice, mieszkańcy otrzymują dotację z budżet gminy w wysokości 75% kosztów
związanych z demontażem, transportem i utylizacją materiałów zawierających azbest,
ale nie więcej niż 5000 złotych.
Tabela 17. Dotacje do demontażu, transportu i utylizacji materiałów zawierających azbest.
Rok

Liczba udzielonych
dotacji [szt.]

2014
2015
2016
2017
2018
(na 01.09.2018r.)

11
8
6
14

Kwota
dofinansowania [zł]
28
21
23
23

5

674,44
151,00
957,00
043,00

zł
zł
zł
zł

21 189,75 zł

Ilość usuniętego
azbestu [t]
37,62
16,20
15,37
20,70
2,78

W drugiej połowie 2014 r. przeprowadzono inwentaryzację azbestu znajdującego się na terenie
gminy. Na jej przeprowadzenie pozyskano dotację z Ministerstwa Gospodarki w kwocie
7.300,00 zł (całkowity koszt 9.149,99 zł). Na terenie gminy zinwentaryzowano 81 tys. m2
pokryć
z
materiałów
azbestowych,
co
stanowi
890,585
ton
tych
odpadów.
W roku 2018 otrzymano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 w kwocie 976 tys. zł na realizację zadania unieszkodliwiania
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pawłowice. Realizacja programu przeprowadzona
zostanie w latach 2019-2020. Zadanie polegać będzie na demontażu azbestu wraz z wymianą
na nowe pokrycie dachowe w przeliczeniu 8 tys. zł na tonę usuniętego azbestu.
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8) Dofinansowania do wymiany kotłów i budowy układów solarnych
Analiza jakości powietrza na terenie gminy potwierdza potrzebę realizacji zadań w zakresie
jego ochrony. Dzięki działaniom podjętym na terenie gminy, jak i całego województwa
śląskiego, jakość powietrza stale się poprawia. Dowodem jest obniżenie średniorocznego
stężenia pyłu PM10 w powietrzu. Dane wskazują, że w roku 2010 średnioroczne stężenie pyłu
PM10 wynosiło 64,4 μg/m3, a w 2016r. 51 μg/m3. Jednak pomimo spadku, nadal
przekraczana jest norma wskazująca wartość 50 μg/m3. Dodatkowo, stacja pomiarowa
w Pszczynie wskazuje, że w 2010 r. przekroczenie dopuszczalnego stężenia dobowego pyłu
PM1 miało miejsce 142 razy, a 2016 r. 101 razy .Większość dni, w których odnotowano
przekroczenie wartości dopuszczalnej przypada na okres zimowy, czyli w miesiącach chłodnych
(od stycznia do kwietnia i od października do grudnia). Powodem wysokich stężeń jest niska
emisja z systemów grzewczych, związana z sektorem komunalno -bytowym.
1

Mając na uwadze powyższe wskaźniki, w okresie 2014-2018 gmina Pawłowice konsekwentnie
podejmowała działania, które wspierały inwestycje uwzględniające potrzeby indywidualnych
gospodarstw domowych jak i instytucji gminnych. W ramach ograniczania niskiej emisji
na terenie gminy funkcjonuje Regulamin dotacji do inwestycji służących ochronie powietrza.
W okresie sprawozdawczym udzielono mieszkańcom dotacji do wymiany 173 kotłów
oraz do montażu 11 układów solarnych i 38 pomp ciepła do ogrzewania wody użytkowej
na łączną kwotę 642.656,00 zł. Całkowita kwota dotacji do inwestycji służących ochronie
powietrza od początku funkcjonowania uchwały Rady Gminy o ograniczeniu niskiej emisji
na terenie Gminy Pawłowice, tj. od 1998 r. wyniosła już ponad 3,8 mln złotych.
Tabela 18. Dotacje do inwestycji służących ochronie powietrza.
Rok
Liczba udzielonych dotacji [szt.]
Całkowita kwota dotacji [zł]
Kotły
2014

25

72 645,00

9

27 000,00

Pompy ciepła

12

36 000,00

Kotły

19

55 590,00

1

3 000,00

Pompy ciepła

12

36 000,00

Kotły

52

154 112,00

Układy solarne

1

2 000,00

Pompy ciepła

8

17 000,00

61

17 8221,00

5

10 000,00

16

49 088,00

1

2 000, 0

222

642 656,00

Układy solarne

2015

Układy solarne

2016

Kotły

2017

Pompy ciepła

2018
(na 01.09.2018 r.)

Kotły
Pompy ciepła

Razem

W związku z zamiarem zwiększenia ilości usuwanych starych kotłów węglowych zasypowych,
nie spełniających wymagań 5 klasy, w 2018 roku, na podstawie deklaracji zebranych
od mieszkańców, uchwalono Program Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) na lata 2018 i 2019.
Na realizację PONE gmina pozyskała 3 mln 352 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 952 tys. zł z tej kwoty to bezzwrotna dotacja,
natomiast 2 mln 380 tys. zł jest pożyczką, która, po realizacji Programu, może być częściowo
umorzona. Do udziału w programie zgłosiło się 476 właścicieli nieruchomości, którzy złożyli
deklarację udziału. Planowana wysokość dotacji dla właściciela nieruchomości wynosić będzie
do 70% kosztów kwalifikowanych instalacji urządzenia grzewczego, jednak nie więcej
niż 7 tys. zł. Dzięki realizacji Programu z terenu gminy zniknie 476 kotłów węglowych
zasypowych, a w miejsce nich zostanie zamontowanych:
- 287 szt. kotłów węglowych 5 klasy z automatycznym dozowaniem paliwa,
- 31 szt. kotłów na biomasę 5 klasy z automatycznym dozowaniem paliwa,
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- 156 szt. kotłów gazowych,
- 1 szt. podłączenie do sieci ciepłowniczej,
- 1 szt. pompy ciepła,
Jeszcze w 2018 roku wymienionych będzie 205 starych kotłów, natomiast w I półroczu 2019
roku - 276 sztuk.
9) Odnawialne źródła energii
W latach 2014-2018 podjęto następujące działania związane z pozyskaniem energii ze źródeł
odnawialnych, ich szczegóły zawiera tabela.
Tabela 19. Zestawienie działań gminy Pawłowice
związanych z budową instalacji fotowoltaicznych latach 2014-2018.
Nazwa zadania
Budowa instalacji
fotowoltaicznej przy
stacjach uzdatniania wody
i oczyszczalniach ścieków
Gminnego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji
w gminie Pawłowice

Budowa instalacji
fotowoltaicznych dla
instytucji publicznych
w gminie Pawłowice

Budowa i montaż instalacji
fotowoltaicznych
w indywidualnych
gospodarstwach domowych
w gminie Pawłowice,
(projekt planowany, wniosek
o dofinansowanie w trakcie
oceny)

Krótki opis oraz szacowany efekt ekologiczny
Projekt dotyczy budowy 6 instalacji
fotowoltaicznych o łącznej mocy 256,78 kWp
w miejscowościach Pniówek, Golasowice,
Krzyżowice oraz Warszowice. Wyprodukowana
energia elektryczna jest w całości spożytkowana na
potrzeby własne Gminnego Zakładu Wodociągów i
Kanalizacji w gminie Pawłowice. Efektem
ekologicznym projektu jest ograniczenie emisji CO2
o 333,58 tony/rok oraz 246,49 kg PM10/rok.
Zakładana roczna produkcja energii to 246,50 MWh
rocznie.
Projekt dotyczy budowy 3 instalacji
fotowoltaicznych o łącznej mocy 118,2 kWp.
Wyprodukowana energia elektryczna będzie zasilała
instalacje elektryczną Gimnazjum Publicznego nr 1
w Pawłowicach, Szkoły Podstawowej w
Pielgrzymowicach oraz budynku Urzędu Gminy
w Pawłowicach. Efektem ekologicznym projektu
jest ograniczenie emisji CO2 o 142,912 ton/rok oraz
105,6 kg/rok PM10. Zakładana roczna produkcja
energii to 105,6 MWh rocznie.
Projekt dotyczy budowy 177 instalacji
fotowoltaicznych o łącznej mocy 0,86996 MW.
Wyprodukowana energia elektryczna będzie zasilała
instalacje elektryczne indywidualnych gospodarstw
domowych na terenie Gminy Pawłowice. Efektem
ekologicznym projektu jest ograniczenie emisji CO2
o 615, 61 ton/rok oraz 33,29 kg PM10/rok.
Zakładana roczna produkcja energii to 771,45 MWh
rocznie.

Koszt
całkowity
1 586 640,26 zł

1 021 320,47 zł

4 297 116,00 zł

10) Inne działania służące ochronie powietrza
Od 2016 roku w sezonie grzewczym pracownicy Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa
wspólnie z policją przeprowadzają kontrole nieruchomości w zakresie możliwości spalania
odpadów oraz spalania paliwa niezgodnego z tzw. uchwałą antysmogową dla województwa
śląskiego.
W czerwcu 2017 roku gmina zakupiła i uruchomiła 8 czujników – sensorów do badania stanu
jakości powietrza na terenie gminy, które umieszczono po jednym w każdym sołectwie.
Sensory w miejscach zamontowania pobierają następujące dane pomiarowe:
- stężenie pyłów zawieszonych PM2.5 oraz PM10.
- temperaturę powietrza wyrażoną w stopniach Celsjusza,
- wilgotność,
- ciśnienie,
Sensor przedstawia zebrane dane pomiarowe zgodnie z europejskim wskaźnikiem jakości
powietrza CAQI (Common Air Quality Index) w czasie rzeczywistym. Dane pomiarowe
przekazywane są automatycznie, na bieżąco można je śledzić na mapie on-line. Strona online
z mapą czujników: https://map.airly.eu Na stronie internetowej gminy www.pawlowice.pl
stworzono również zakładkę poświęconą jakości powietrza na terenie gminy.
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11) Wychwytywanie bezpańskich psów i usuwanie padliny
Gmina organizuje i finansuje wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Pawłowice.
Ma podpisaną umowę z firmą Rapido Marek Niżnik z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, a wszystkie
odłowione zwierzęta trafiają do Schroniska dla zwierząt w Jastrzębiu - Zdroju. Zwierzęta
odłowione i nieodebrane ze schroniska przez właścicieli do 14 dni, są poddawane sterylizacji
lub kastracji oraz czipowane i przekazywane do adopcji.
Tabela 20. Ilość odłowionych psów.
Rok
Liczba psów [szt.]
2014
41
2015
31
2016
41
2017
49
2018
30
(na dzień 01.09.2018 r.)

Wydatkowana kwota [zł]
54 826,15
51 401,50
49 969,29
68 363,41
35 066,89

Bezpańska padlina z terenów własności gminy usuwana jest na koszt gminy. Natomiast ranne
dzikie zwierzęta znalezione na terenie gminy przekazywane są na koszt gminy do Leśnego
Pogotowia w Mikołowie.
12) „Zielona szkoła”
W roku 2015 po raz ostatni dofinansowano dla 92 uczniów klas III szkół podstawowych wyjazd
na „zieloną szkołę”. Dofinansowane pochodziło z wpływów do budżetu gminy z opłat
za korzystanie ze środowiska i wynosiło 150 zł na jednego ucznia. W czasie wyjazdów
na „zieloną szkołę” przeprowadzano edukację ekologiczną.
13) Zielone Pracownie
Gmina Pawłowice od 2016 roku składa wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację projektów „Zielonych pracowni”.
W formie dotacji gmina może otrzymać pokrycie 80% kosztów pracowni. Realizacja „Zielonej
Pracowni” polega na wykonaniu pracowni dydaktycznej dla uczniów poprzez remont sali, zakup
wyposażenia, w tym nowych krzeseł, stołów, biurek, szaf oraz pomocy i przyrządów
dydaktycznych, plansz, sprzętu laboratoryjnego, okazów biologicznych i geograficznych.
W 2016 roku gmina otrzymała prawie 30 tys. zł na Zieloną Pracownię w Zespole
Szkolno – Przedszkolnym w Pawłowicach - Szkoła Podstawowa nr 2 w Pawłowicach,
którą zrealizowano w 2017 roku. W 2018 roku gmina otrzymała prawie 30 tys. zł na Zieloną
Pracownię w Zespole Szkół Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Pawłowicach, która zostanie
zrealizowana do 15 listopada 2018 roku.
14) Melioracje wodne
Corocznie w budżecie zabezpiecza się kwotę na konserwację melioracji wodnych na terenie
gminy. W latach 2015-2018 beneficjentami dotacji były: Spółka Wodna w Pawłowicach, Spółka
Wodna w Pielgrzymowicach, Spółka Wodna w Warszowicach, Spółka Wodna w Jarząbkowicach,
Spółka Wodna w Golasowicach (tylko w latach 2015-2016, od 2017 roku spółka zawiesiła
działalność). Konserwację rowów melioracyjnych wykonuje się w celu zabezpieczenia terenów
przed lokalnymi podtopieniami. Z otrzymanych środków spółki wodne działające na terenie
gminy (oprócz Spółki Wodnej w Golasowicach) dwukrotnie w ciągu roku wykaszają 48 km
rowów melioracyjnych oraz rocznie wykonują gruntowną konserwację średnio 5 km rowów
melioracyjnych.
Tabela 21. Kwoty dotacji przeznaczone
Rok
2015
2016
2017
2018
(na dzień 01.09.2018r.)

na melioracje wodne.
[zł ]
87 020,20
119 619,36
124 242,55
131 429,32
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Jednocześnie od 2015 roku zleca się wykonanie jednokrotnego koszenia rowów melioracyjnych
będących własnością gminy Pawłowice łącznie z wykonaniem konserwacji rowów odcinków
najbardziej wymagających udrożnienia.
Tabela 22. Koszty związane z koszeniem i konserwacją rowów melioracyjnych.
Rok
Koszenie [km]
Konserwacja [m]
[zł ]
2015
5
0
9 364,14
2016
5
837
26 570,91
2017
5
462
24 631,66

10. Biblioteka
Gminna Biblioteka Publiczna w latach 2014-2018 funkcjonowała jako samodzielna instytucja
kultury na podstawie statutu zatwierdzonego przez władze gminy. Był to okres, w którym
udało się zrealizować większość zaplanowanych przedsięwzięć, zarówno dotyczących
sprawnego działania biblioteki, liczby zarejestrowanych czytelników, jak i upowszechniania
czytelnictwa. Poprzez swoją działalność biblioteka włączała się w życie społeczno-kulturalne
popularyzując literaturę i promując bibliotekę w środowisku.
Zadania zrealizowane w okresie sprawozdawczym:
1) Modernizacja lokali bibliotecznych
a) Zamiana lokalu filii Golasowice: przeniesiona z budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, gdzie dzieli pomieszczenie z biblioteką szkolną.
b) Zmiana lokalu filii Krzyżowice: przeniesiona z budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, gdzie dzieli pomieszczenie z biblioteką szkolną.
c) Zwiększenie powierzchni i modernizacja lokalu filii Osiedle: biblioteka uzyskała dodatkową
powierzchnię ok. 20 m2 z przeznaczeniem na imprezy biblioteczne. Lokal odświeżono
i wyposażono w nowoczesne, funkcjonalne meble.
Dzięki połączeniu bibliotek publicznych ze szkolnymi zwiększyła się liczba czytelników.
2) Czytelnictwo - Promocja
Wśród bogatego kalendarza imprez największym powodzeniem cieszą się imprezy
cykliczne, np.: Piknik z biblioteką, Noc w bibliotece, Tydzień Bibliotek; spotkania autorskie,
wystawy, kiermasze, warsztaty dla młodzieży.
W 2015 r. zainicjowano działalność „Klubu Miłośników Historii” skupiającego pasjonatów historii
naszego regionu. W trakcie comiesięcznych spotkań uczestnicy prezentują unikatowe pamiątki
oraz dokumenty życia społecznego naszej gminy. Materiały te zostaną wykorzystane
do opracowania i opublikowania Kwartalnika Historycznego.
W 2016 r. utworzono „Klub Podróżnika-Pasjonaty”, którego członkowie podczas cyklicznych
spotkań dzielą się wrażeniami ze swoich podróży. Ze względu na duże zainteresowanie
w miesiącu kwietniu organizowane są „Dni podróżnika”, na które zaprasza się ciekawych gości
(np. Krzysztof Wielicki).
W ramach „Klubu Mamato” organizowane są warsztaty edukacyjne dla rodziców z małymi
dziećmi.
Biblioteka od kilku już lat wykupuje dostęp do wybranych publikacji w czytelni internetowej
IBUK LIBRA (e-booki) i cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej Academica. Komunikację
z czytelnikami ułatwia bibliotekarzom Facebook.
W 2017 zakupiono licencję na nowy i bardziej funkcjonalny program biblioteczny PATRON.
Wymieniono sprzęt komputerowy, zakupiono drukarki, czytniki, urządzenie wielofunkcyjne.
Zmodernizowano serwer dostosowując go do nowego programu bibliotecznego.
Tabela 23. Liczba imprez organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną oraz jej filie.
2014
2015
2016
2017
do 01.09.2018
Liczba
imprez

Liczba
uczestników

Liczba
imprez

Liczba
uczestników

Liczba
imprez

Liczba
uczestników

Liczba
imprez

Liczba
uczestników

Liczba
imprez

Liczba
uczestników

131

4952

130

4742

157

6011

244

7102

124

3726
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Tabela 24. Podstawowe dane liczbowe dotyczące GBP oraz jej filii.
Nazwa wskaźnika
Liczba czytelników
Liczba wypożyczonych książek
Liczba odwiedzin (czytelnicy +
uczestnicy imprez)
Liczba osób korzystających
z komputerów
Liczba komputerów

3856
121206

3869
119652

3740
119284

3661
115707

do
31.09.2018
2356
80150

44336

43147

43239

42996

29350

6256

4962

4581

4657

3100

25

28

27

26

26

2014

2015

2016

2017

Biblioteka od wielu lat zajmuje pierwsze miejsce wśród bibliotek powiatu pszczyńskiego
w rankingu Biblioteki Śląskiej opracowanym pod kątem zakupu książek, liczby czytelników
i wypożyczeń.
3) Pozyskane środki pozabudżetowe
W 2017 r. filia Pielgrzymowice realizowała projekt, na który uzyskała dotację w wysokości
9604,00 zł w konkursie grantowym Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego pt. „Na dobry
początek”. Były to: spotkania arteterapeutyczne ze specjalistami, cykl zabaw wakacyjnych,
zajęcia artystyczne, wycieczki na przedstawienia teatralne, warsztaty dla rodziców z zakresu
arteterapii i psychologii dziecka.
Tabela 25. Otrzymane dotacje.
Instytucje dotujące
Dotacja Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Fundacja „Orange”
Fundacja Banku Gospodarstwa
Krajowego

2014

2015

2016

2017

do
01.09.2018

11.500

15.760

16.000

16.400

16.400

5.162,50

3.422,61

–

–

–

–

–

–

9.604

–

11. Kultura
Gminny Ośrodek Kultury w początkach okresu sprawozdawczego, w związku z budową nowej
siedziby, prowadził działalność w Willi Reitzensteinów przy ul. Zjednoczenia 12.
Po przeniesieniu się do nowego budynku Centrum Kultury w kwietniu 2015 roku znacząco
poszerzył swoją ofertę i rozwinął działalność. Organizuje oraz współorganizuje wraz z innymi
instytucjami, związkami, stowarzyszeniami czy lokalnymi grupami wydarzenia o charakterze
rozrywkowym i kulturalnym na terenie gminy Pawłowice. Jednocześnie prowadzi działalność
w swojej filii – Domu Kultury w Osiedlu Pawłowice, gdzie odbywają się imprezy oraz część
zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Tabela 26. Liczba wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych w latach 2015 – 2018.
Rok
Liczba wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych
2015
117
2016
155
2017
158
2018 (do 01.09)
92

Dzięki nowym możliwościom lokalowym i technicznym oferowanym w Centrum Kultury
zdecydowanie
wzrosła
jakość
dotychczasowych
imprez
cyklicznych.
W
okresie
sprawozdawczym do kalendarza weszły: Dyskoteki dla dojrzałych (2015), Dopołudniowe
spotkania z kulturą (2015), Dni Otwarte Gminnego Ośrodka Kultury (2015), Maluszkowe Kino
(2015), wystawy w galerii „II Piętro” (2015), Warsztaty ludowe „Budzimy tradycje” (2016),
Spotkania filmowe w Centrum Kultury (2017).
Zorganizowano wydarzenia, które przyciągnęły niespotykaną jak dotąd ilość uczestników,
zarówno mieszkańców gminy jak i gości z całej Polski (XXVII Dni Gminy Pawłowic, VII Przegląd
Zespołów Ludowych „Złoty Talizman”, XXI Gminny Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej,
X Konkurs plastyczny „Malujemy z natury”, XIX Konkurs plastyczny „Wielkanocne Jajo”).
W doskonale wyposażonej sali widowiskowej z prawie 300 miejscami odbywają się zwykle
przy pełnej widowni profesjonalne spektakle teatralne, koncerty i występy kabaretów.
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1) Grupy i zespoły
GOK Pawłowice prowadzi 15 grup i zespołów:
- 4 zespoły ludowe: Dziecięcy Zespół Regionalny, Talizman, Jarząbkowianki, Niezapominajki
- 5 zespołów wokalnych: Pawłowickie Babeczki, Margo, Retro, Viola, grupa wokalna Fantazja
- 4 grupy teatralne/musicalowe: młodzieżowa grupa teatralna ENO, grupa musicalowa eM,
Teatr Ruchu i Animacji TRiA, grupa Mała Fanaberia.
- grupa tańca nowoczesnego: Black Milk Crew
- grupa wolontariuszy: Spinacz
W okresie sprawozdawczym powstał zespół wokalny Pawłowickie Babeczki (2017), grupa tańca
nowoczesnego - Black Milk Crew (2015), zawieszona została działalność zespołów ludowych
Harmonia (2016) i Bajtel (2016), grupy wolontariuszy Wyobraźnia (2017) i chóru Animato
(2017).
2) Ważniejsze osiągnięcia grup i zespołów
2015 r.
- IV miejsce na turnieju TRENDY DANCE CUP w Pawłowicach w kategorii hip-hop mini formacje
dla grupy tańca nowoczesnego BLACK MILK CREW;
- wyróżnienie na XXXIII Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym "Puchar Uśmiechu" w Krośnie
" dla grupy teatralnej TRiA za spektakl "Calineczka. Instruktorki grupy - Ewa Sikora i Monika
Kurowska otrzymały nagrodę specjalną "Skrzypce Sarabandy" za oprawę muzyczną spektaklu;
- III miejsce na 48 Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych w Brennej
dla zespołu Talizman;
- Grand Prix XIX Wojewódzkiego Przeglądu Kolędowego "Bóg się Rodzi" w Żorach dla Chóru
Animato;
- Grand Prix XII Festiwalu Pieśni maryjnej "Magnificat 2015" w Piekarach Śląskich dla Chóru
Animato.
2016 r.
- wyróżnienie na XXIII Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych "ZŁOTY KŁOS"
Euro-Folklor 2016 dla zespołu Talizman;
- wyróżnienie na XXIII Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych "ZŁOTY KŁOS"
Euro-Folklor 2016 dla zespołu Jarząbkowianki;
- III miejsce na XXII Dziecięcym Festiwalu Teatralnym – Czerwionka – Leszczyny 2016
dla grupy teatralnej Mała Fanaberia za spektakl „Zabawy przed snem”;
- "Złota Struna" oraz III miejsce w XVIII Ogólnopolskim Konkursie Chórów w Niepołomicach
"O złotą strunę" dla Chóru Animato;
- II miejsce w Przeglądzie Zespołów Regionalnych w ramach XXVII Dni Otwartych Mikołów Śmiłowice oraz Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości dla zespołu Niezapominajki;
- III miejsce w 49. Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych w Brennej
dla zespołu Jarząbkowianki;
- III miejsce w XVII Międzynarodowym Festiwalu Spółdzielczych Zespołów Artystycznych
"Tęcza Polska" w Polanicy – Zdroju dla zespołu Niezapominajki.
- I miejsce w XIII Turnieju Zespołów Ludowych Ziemi Pszczyńskiej im. Mariana Cieśli
"Jak ze Suszca powędruję dla zespołu Niezapominajki;
- II miejsce w XIII Turnieju Zespołów Ludowych Ziemi Pszczyńskiej im. Mariana Cieśli
"Jak ze Suszca powędruję dla zespołu Jarząbkowianki.
2017 r.
- III miejsce w V Rybnickim Dziecięcym Festiwalu Teatralnym "Przestrzeń Wyobraźni"
dla grupy teatralnej TRiA za przedstawienie „Księżniczki na ziarnkach grochu”;
- I miejsce w 50. Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych w Brennej
dla zespołu Talizman;
- II miejsce w 50. Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych w Brennej
dla zespołu Niezapominajki;
- wyróżnienie w 50. Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych w Brennej
dla zespołu Jarząbkowianki;
- I miejsce na 36. Wodzisławskich Spotkaniach z Folklorem dla zespołu Talizman;
- III miejsce na XIV Turnieju Zespołów Ludowych Ziemi Pszczyńskiej im. Mariana Cieśli
w Suszcu dla zespołu Talizman.
2018 r.
- II miejsce na VI Rybnickim Dziecięcym Festiwalu Teatralnym „Przestrzeń Wyobraźni”

18

dla grupy teatralnej Mała Fanaberia za przedstawienie "Psy i koty - psoty i kłopoty";
- I miejsce na XXV Międzynarodowym Przeglądu Zespołów Regionalnych „ZŁOTY KŁOS”
Euro-Folklor 2018 dla zespołu Talizman;
- II miejsce na XXV Międzynarodowym Przeglądu Zespołów Regionalnych „ZŁOTY KŁOS”
Euro-Folklor 2018 dla zespołu Jarząbkowianki;
- Grand Prix na XXIV Dziecięcym Festiwalu Teatralnym – Czerwionka – Leszczyny dla grupy
teatralnej TRiA za spektakl „Sen letniego wieczoru”.
3) Premiery przedstawień
2015 r.
- październik - widowisko muzyczne „R&J” grupy musicalowej eM
2016 r.
- kwiecień - spektakl „Zabawy przed snem” grupy teatralnej Mała Fanaberia
- czerwiec – musical „Upiorny Teatr” grupy musicalowej eM
2017 r.
- luty – spektakl „Księżniczki na ziarnkach grochu” grupy teatralnej TRiA
- marzec – spektakl „ONE” młodzieżowej grupy teatralnej ENO
- październik – spektakl „Psy i Koty – psoty i kłopoty” grupy teatralnej Mała Fanaberia
2018 r.
- marzec – spektakl „Sen letniego wieczoru” grupy teatralnej TRiA
- czerwiec - musical „Green Light 2” grupy musicalowej eM
4) Zajęcia stałe
GOK prowadzi 17 kółek zainteresowań (z uwzględnieniem grup wiekowych): 12 dla dzieci
i młodzieży, kółko plastyczne dla dorosłych, 4 kursy EDUS dla seniorów. W 2017 roku
wprowadzono zajęcia plastyczne dla dorosłych „Jak prawdziwi artyści II”. W sezonie 2017/2018
w zajęciach dla dzieci i młodzieży uczestniczyło ok. 200 osób, a w zajęciach dla dorosłych
ok. 130 kursantów.
5) Ognisko Muzyczne
W GOK działa Ognisko Muzyczne. Zajęcia składają się z indywidualnych lekcji gry
na instrumencie oraz indywidualnych zajęć wokalnych, jak również zajęć umuzykalniania
obejmujących naukę teorii muzyki i rytmiki prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę.
W GOK działają klasy: fortepianu, fletu poprzecznego, gitary, skrzypiec, akordeonu, klarnetu,
śpiewu solowego, trąbki i perkusji. Zajęcia Ogniska Muzycznego prowadzone są od sześciu lat.
W sezonie 2017/2018 uczestniczyło w nich 83 uczniów. Z roku na rok liczba ta rośnie.
6) „Racje Gminne”
Dwutygodnik Gminy Pawłowice od lipca 2015r. ponownie wydawany jest w formacie A4,
w pełnym kolorze, 16 stron. Dystrybucją gazety zajmuje się 26 punktów sprzedaży. W okresie
od VIII/2014 do VI/2018 wydanych zostało łącznie ponad 129 tysięcy egzemplarzy gazety,
z czego udział sprzedanych gazet wyniósł ok. 90%.
7) Promocja
Promocja działalności GOK odbywa się za pośrednictwem gazety „Racje Gminne”, strony
internetowej, kontaktu z mediami, banerów informacyjnych, plakatów i ulotek, newslettera
oraz informatora „Twój przewodnik po kulturze”. Nowością w okresie sprawozdawczym było
utworzenie profili Gminnego Ośrodka Kultury oraz Domu Kultury na Facebooku. Powstała
również nowa strona internetowa dostosowana do osób niepełnosprawnych.
8) Najważniejsze zakupy
2015 r.
- program do elektronicznej sprzedaży biletów Visualticket,
- ploter Canon,
2016 r.
- drukarka fiskalna NOVITUS,
- wyposażenie warsztatu pracowników gospodarczych (narzędzia),
- meble do gabinetu dyrektora GOK,
2017 r.
- terminal płatniczy do transakcji bezgotówkowych,
- kolumna mobilna MSS-350,
- aparat fotograficzny Nikon z wyposażeniem,
- wyposażenie sali bankietowej (20 szt. stołów, 150 szt. krzeseł),
- zestaw oświetlenia American DJ Ultra,
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- modernizacja węzła CO w Domu Kultury w Osiedlu Pawłowicach,
- instrumenty i urządzenia do Ogniska Muzycznego (skrzypce, gitara, piec do gitary basowej),
- zestaw nagłośnienia Electro Voice, mikser Yamaha,
- 3 projektory multimedialne.
2018 r.
- Ekran kinowy 6x8 m

12. Oświata
Gmina Pawłowice jest organem prowadzącym dla:
- 6 przedszkoli,
- 6 szkół podstawowych,
- 3 gimnazjów ( od 1 września 2017 oddziały gimnazjalne)
- liceum ogólnokształcącego,
- technikum kształcącego w zawodach technik górnictwa podziemnego, technik logistyk,
technik klimatyzacji i chłodnictwa,
- branżowej szkoły I stopnia
Na terenie gminy prowadzą działalność oświatową i opiekuńczą niepubliczne przedszkola (5)
i żłobek. Placówki niepubliczne są dotowane z budżetu gminy Pawłowice.
Tabela 27. Liczba uczniów i oddziałów w rozbiciu na poszczególne lata.
Rok szkolny
Szkoły
/Placówki
Szkoły
podstawowe
Gimnazja
Liceum
Ogólnokształcące
Zasadnicza Szkoła
Zawodowa
Szkoła branżowa
Technikum
Przedszkola
publiczne
Przedszkola
niepubliczne

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Uczeń

Oddział

Uczeń

Oddział

Uczeń

Oddział

Uczeń

Oddział

Uczeń

Oddział

1232

62

155

6

1256

65

1804

90

1843

93

558

24

561

23

557

24

-

-

-

-

166

6

173

6

157

6

145

6

134

6

-

-

30

1

63

2

61

2

30

1

-

-

-

-

-

-

27

1

56

2

192

7

155

6

131

5

116

5

165

7

573

23

560

23

602

25

632

26

633

26

110

7

147

9

169

9

165

10

181

11

Dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz chętnych uczniów ze szkół
ponadgimnazjalnych na basenie prowadzone są zajęcia z wychowania fizycznego. W sezonie
zimowym zajęcia wychowania fizycznego realizowane są na lodowisku.
W Szkole Podstawowej nr 2 uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego
kontynuują naukę w klasach integracyjnych. Od 01.09.2018 r. klasa integracyjna działa
w Szkole Podstawowej w Warszowicach, a oddział integracyjny w PP „W Modrzewiowym
Ogrodzie”. W okresie sprawozdawczym podjęto również inicjatywę utworzenia na terenie
Szkoły Podstawowej nr 1 klas mistrzostwa sportowego. Gmina Pawłowice należy do grupy gmin
zapewniających opiekę dla wszystkich chętnych wychowanków przedszkola (23 oddziały
przedszkolne w roku szkolnym 2015/2016 zwiększono do 26 w roku szkolnym 2017/2018).
Pozyskano dotacje:
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego
otrzymano środki na realizację projektów:
„Wiem, że warto się uczyć”
Wartość projektu 352.432,72 zł. Uczestnikami projektu byli uczniowie kl. IV – VI szkół
podstawowych i I – III gimnazjów, którzy będą mogli uczestniczyć w dodatkowych zajęciach
z j. angielskiego, matematyki, przyrody, fizyki, chemii, geografii, biologii i doradztwa
zawodowego.
„Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla siebie”
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Wartość projektu 817 605,11 zł. Uczestnikami projektu są, uczniowie czterech szkół
podstawowych, liceum ogólnokształcącego i technikum, którzy mogą uczestniczyć
w dodatkowych zajęciach z matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, języka angielskiego
i niemieckiego, informatyki.
Również poszczególne szkoły pozyskują środki unijne w celu poszerzania oferty edukacyjnej.
Tabela 28. Środki unijne pozyskane przez jednostki oświatowe w latach 2014 -2018.
Szkoła
Nazwa projektu
Pozyskane środki unijne (zł)
Youth Club
85.000,00
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
Projekt K2 Kariera i kompetencja
210.836,61
Eco & Art
38.000,00
Szkoła Podstawowa
w Pielgrzymowicach
COMENIUS „Eco&Art.”
46.000,00

Co roku przeprowadzane są konkursy o tytuł Najlepszego Ucznia, Absolwenta i Sportowca.
W ramach programów stypendialnych „Szansa”, „Motywacja”, „Warto się uczyć” co roku
przyznawano uczniom pomoc materialną. Współpracowano z innymi gminami w zakresie
realizacji powierzonych zadań.
Tabela 29. Liczba przyznanych stypendiów.
Program
Rok szkolny
stypendialny
2014/2015

Rok szkolny
2015/2016

Rok szkolny
2016/2017

„Szansa”

17

14

17

„Motywacja”

10

7

9

Warto się uczyć”

9

10

10

Za rok szkolny 2017/2018 brak danych ze względu na termin składania wniosków
o przyznanie stypendiów, który upływa 20 października 2018 r.
Corocznie opracowywane były informacje o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie
Pawłowice oraz analiza wyników:
- sprawdzianów po szkole podstawowej,
- egzaminów gimnazjalnych,
- egzaminów maturalnych,
- egzaminów zawodowych.
Uczniowie technikum osiągają jedne z najwyższych w skali kraju wyników z egzaminu
zawodowego. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, liceum i technikum ze sprawdzianów
i egzaminów zewnętrznych osiągają wyniki powyżej średniej krajowej.
Reforma systemu edukacji
Z dniem 1.09.2017 r. włączono gimnazja do szkół podstawowych. Transformacja ustroju
szkolnego w gminie Pawłowice została przeprowadzona bez żadnych uwag ze strony
mieszkańców, żaden z pracowników nie otrzymał zmiany warunków zatrudnienia.

13. Sport
W trakcie kadencji 2014-2018 dla poprawy warunków uprawiania sportu w gminie wykonano
szereg inwestycji realizowanych przez Gminny Ośrodek Sportu, który po zakończeniu zadania
inwestycyjnego odliczał podatek Vat.
Na terenie gminy zwiększyła się liczba boisk ze sztuczną nawierzchnią z 9 do 10. Natomiast
boisk trawiastych do piłki nożnej jest 5.
W obiektach należących do Gminnego Ośrodka Sportu również wykonano szereg prac:
• na silnikach pomp basenowych w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej
i awaryjności zostały zainstalowane falowniki. Pozwala to zmniejszyć koszty zużycia
energii elektrycznej średnio o 2,5 tys. złotych miesięcznie(2014-2016 r.),
• przeprowadzono modernizację niecki basenu sportowego (2017 r.),
• zakupiono dwie nowoczesne suszarki do włosów.

Gminny Ośrodek Sportu posiada bogatą ofertę zajęć dla klientów, która ciągle jest poszerzana,
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między innymi o zajęcia z salsy, jogi i fitnessu na trampolinach.
Obiekty sportowe GOS cieszą się dużym zainteresowaniem. W latach 2014-2017
z krytej pływalni skorzystało 534.798 klientów (tj. 11.141 osób miesięcznie). Halę sportową
wynajęto na 11.036 godzin (tj. 229 godzin miesięcznie). Z lodowiska skorzystało 70.415 osób,
co daje 1.466 osób miesięcznie, a z groty solnej 13.074 osoby (tj. 272 osoby miesięcznie).
Dzięki istnieniu odpowiedniego zaplecza sportowego na terenie obiektów GOS organizowanych
jest szereg imprez o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Corocznie jest
organizowanych około 50 imprez o różnym zasięgu:
Lokalnym: gminne turnieje w piłce nożnej, siatkowej, tenisie sportowym, skacie sportowym,
Mistrzostwa Gminy Pawłowice w narciarstwie alpejskim – slalom gigant.
Ogólnopolskim: Halowy Puchar Polski w Futsalu, Ogólnopolski Nocny Maraton Pływacki
„Otyliada”, Ogólnopolski Turniej Curlingowy.
Międzynarodowym: Międzynarodowy Nocny Maraton Szachowy o Puchar Przewodniczącego
Rady Gminy Pawłowice, Międzynarodowy Miting Pływacki.

14. Organizacje pozarządowe
Na
terenie
gminy
Pawłowice
zarejestrowane
są
32
organizacje
pozarządowe
(za wyjątkiem kół gospodyń wiejskich i jednostek ochotniczych straży pożarnych). W okresie
sprawozdawczym powstały dwa nowe stowarzyszenia utworzone w 2017 roku: Stowarzyszenie
Inicjatyw Harcerskich dla dzieci i młodzieży w Gminie Pawłowice PRZYJACIELE,
Stowarzyszenie Przyjazny Zakątek. Na terenie gminy działa także Fundacja "Moja Przyszłość"
prowadząca zajęcia na rzecz osób niepełnosprawnych. Większość z organizacji korzysta
z dofinansowania z budżetu gminy udzielanego w formie dotacji.
W 2016 roku została podjęta uchwała Rady Gminy Pawłowice nr XIX/176/2016 z dnia
16 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu
przez Gminę Pawłowice.
Zadania z zakresu sportu w okresie sprawozdawczym realizowane były w różnych
dyscyplinach sportu: piłka nożna, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, futsal, karate
kyokushin, kung fu wu-shu, ju-jitsu, judo, kick- boxing, pływanie, curling, siatkówka plażowa,
tenis stołowy, aerobik, zumba, pilates, taniec, jazda na rowerze, samoobrona, szachy,
gimnastyka sportowa, jazda na rolkach i łyżwach, wspinaczka skałkowa. Ponad 800 dzieci
i młodzieży oraz 400 dorosłych jest zrzeszonych w klubach sportowych na terenie gminy.
Tabela 30. Wykaz środków budżetowych przeznaczonych dla organizacji pozarządowych.
ROK

Kultura,
sztuka

Kultura fizyczna
i sport

Turystyka
i krajoznawstwo

Budżet ogółem [zł]

2015

40.000,00

460.000,00

30.000,00

530.000,00

2016

30.000,00

537.000,00

30.000,00

597.000,00

2017

27.000,00

570.000,00

30.000,00

627.000,00

2018

25.000,00

588.000,00

12.000,00

625.000,00

suma

122.000,00

2.155.000,00

102.000,00

2.379.000,00

Rada Gminy Pawłowice od 2008 r. na postawie „Regulaminu programu stypendialnego
„SPORTOWIEC” oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Pawłowice za wysokie
wyniki we współzawodnictwie sportowym” przyjętego Uchwałą nr XXXVIII/414/2010 Rady
Gminy Pawłowice z dnia 19.10.2010 r. z późniejszymi zmianami przyznaje stypendia i nagrody
za wysokie osiągnięcia sportowe. W latach 2015-2018 przyznano 36 stypendiów oraz
11 nagród. Łącznie przyznano już: 23 nagród i 129 stypendiów.
Gmina Pawłowice współpracuje z Centrum Społecznego Rozwoju z siedzibą w Łaziskach
Górnych. W ramach współpracy prowadzone są szkolenia oraz konsultacje i pomoc
w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania działalności organizacji pozarządowych.
W 2017 roku została także podpisana umowa z Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw
Gospodarczych DELTA PARTNER na uruchomienie "Generatora eNGO" tj. internetowego
systemu informatycznego służącego do składania ofert na realizację zadań publicznych oraz
sprawozdań w formie elektronicznej.
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15. Pomoc społeczna
Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) w Pawłowicach w latach od 2014 r. do maja 2018 r.
wykonywał zadania określone w statucie Ośrodka, Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Gminie Pawłowicach oraz obowiązujących ustawach.
W okresie sprawozdawczym OPS zrealizował następujące zadania:
1) Spotkania integracyjne dla osób starszych, niepełnosprawnych
a) spotkania wielkanocne,
b) spotkania wigilijne,
c) wyjazdy integracyjne – udział osób niepełnosprawnych w balu karnawałowym
oraz w zabawie tanecznej zorganizowanej w Domu Pomocy Społecznej
w Pielgrzymowicach. Celem spotkań była integracja społeczna osób niepełnosprawnych,
promowanie ruchu i aktywności oraz wspólne spędzanie czasu. Wyjazdy integracyjne
organizowane są od 2003 r.
d) grupa samopomocowa dla osób niepełnosprawnych - działalność grupy ma na celu
integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym, naukę nowych
umiejętności społecznych, zwiększenie wiary we własne możliwości. Grupa istnieje
od 2008 r.
2) Aktywizacja osób bezrobotnych
a) W ramach Porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Pszczynie do prac społecznie
użytecznych, polegających na pracach gospodarczo - porządkowych na terenie gminy,
kierowane są osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, korzystające
z pomocy społecznej. Prace te organizowane od 2006 r. Odmowa przyjęcia prac
społecznie użytecznych grozi utratą statusu bezrobotnego oraz utratą świadczeń
z pomocy społecznej.
Tabela 31. Liczba osób wykonujących prace społecznie użyteczne.
Rok

Liczba osób

2014

37

2015

13

2016

8

2017

15

I - IX/2018

12

RAZEM

85

b) OPS do czerwca 2015 r. realizował projekt systemowy
„IMPULS – aktywizacja
społeczno - zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie
Pawłowice” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie corocznie uczestniczyło
10 - 15 osób z terenu gminy Pawłowice, korzystających z pomocy społecznej, które były
zagrożone wykluczeniem społecznym i znajdowały się w wieku aktywności zawodowej.
3) Realizacja innych zadań
a) „Szkoła dla Rodziców”
– cykl 10 zajęć prowadzonych przez psychologa w formie
warsztatów. Spotkania mają na celu podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców.
b) W OPS utworzono punkt konsultacyjny, na który składa się: poradnictwo psychologiczne,
dyżur funkcjonariusza policji, dyżur członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
c) W 2014 r. OPS zrealizował 2 projekty konkursowe („Skarby dla maluchów II”, „Psia łapa
dla żaka II”). W każdym projekcie bezpłatnie uczestniczyło 10 dzieci z gminy Pawłowice, w
tym 7 niepełnosprawnych. Program obejmował zajęcia edukacyjne z certyfikowanym psem
- terapeutą, pracującym na co dzień z dziećmi niepełnosprawnymi, naukę języka
angielskiego, arteterapię, kurs nauki pływania.
d) Zespół Interdyscyplinarny – powołany w 2011 r. w celu przeciwdziałania przemocy
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e)
f)

g)

h)

i)
j)

w rodzinie. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele m.in. Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, OPS, policji, oświaty, sądu, ochrony zdrowia.
Realizowane są działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014 - 2020.
W OPS działa grupa wsparcia osób doświadczających przemocy w rodzinie. Spotkania
odbywają się dwa razy w miesiącu.
W okresie od września do listopada 2017 r. OPS zrealizował projekt socjalny pn. „Więcej
wiem – jestem silniejsza”. Projekt został skierowany do 10 kobiet z naszej gminy, które
borykają się z problemem przemocy w rodzinie.
W 2017 r. Ośrodek Pomocy Społecznej nawiązał współpracę ze Stowarzyszeniem „ECCE
Homo” w Żorach, które udziela bezpłatnej pomocy w postaci artykułów spożywczych,
przekazywanych osobom najbardziej potrzebującym z terenu naszej gminy. Obecnie
z pomocy żywnościowej korzysta 40 osób.
Od 2013 r. w OPS zatrudniony jest asystent rodziny, którego zadaniem jest wspieranie
rodziców w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej. Obecnie opieką
asystenta objętych jest 14 rodzin, w tym 39 dzieci.
Pomoc osobom chorym, niepełnosprawnym, i starszym w pracach porządkowych
w formie wolontariatu prowadzonego przez OPS (8 wolontariuszy).
W okresie długotrwałych niskich temperatur pracownicy socjalni prowadzą wzmożony
monitoring środowisk osób starszych, samotnie mieszkających, wymagających wsparcia.
Pomoc świadczona jest szczególnie osobom samotnym, chorym, niepełnosprawnym,
rodzinom wielodzietnym, rodzinom o najniższych dochodach,
osobom niezaradnym
życiowo. Wdrażana jest w tym okresie różnorodna pomoc o charakterze pieniężnym
i niepieniężnym, tj. zakup opału, leków, żywności, odzieży i obuwia zimowego. Ośrodek
współpracuje z noclegowniami i schroniskami dla bezdomnych, gdzie kieruje osoby
pozbawione schronienia w celu zabezpieczenia noclegu i posiłku. Obecnie pokrywamy
koszty pobytu w schronisku 4 osobom bezdomnym z terenu gminy.

4) Liczba osób i rodzin objętych pomocą
Tabela 32. Liczba osób objętych pomocą społeczną w latach 2014 – 2018 (I-IX).
Wyszczególnienie

2014

2015

2016

2017

I-IX/2018

Świadczenia przyznane w ramach zadań
zleconych i zadań własnych, w tym:

140

144

122

116

86

świadczenia pieniężne

102

103

89

87

54

świadczenia niepieniężne

44

46

40

33

36

Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej

57

92

80

53

35

Zasiłki stałe

25

29

29

30

22

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

21

18

20

21

15

17Zasiłki okresowe

33

42

30

33

17

Zasiłki celowe

96

71

76

53

27

Schronienie

2

7

5

4

6

Usługi opiekuńcze

3

5

7

11

7

35

44

36

28

24

3

5

4

2

2

dzieci i uczniowie

32

39

32

26

22

Świadczenie pieniężne na zakup posiłku
lub żywności (zasiłek celowy)

50

67

54

50

8

8

9

10

Dożywianie – ogółem
w tym:
dorośli

Domy Pomocy Społecznej

24

40
9

Tabela 33. Liczba rodzin korzystających z pomocy w latach 2014 – 2018 (I-VIII).
Wyszczególnienie

2014

2015

2016

2017

I-VIII/
2018

Wspieranie rodziny i piecza
zastępcza:
•
Placówki opiekuńczo wychowawcze

4

4

4

2

2

13

11

11

11

11

23 rodziny
(64 dzieci)

20 rodzin
(57 dzieci)

20 rodzin
(52 dzieci)

21 rodzin
(58 dzieci)

17rodzin
(44dzieci)

Dodatek mieszkaniowy

46

45

62

46

39

Dodatek energetyczny

17

45

33

33

25

Pomoc materialna dla uczniów:
•
stypendia szkolne
•
zasiłki szkolne

52
3

51
6

59
5

63
5

43
3

Zasiłek rodzinny
wraz z dodatkami

261 rodzin
(252 dzieci)

194 rodzin
(375 dzieci)

277 rodzin
(551 dzieci)

261 rodzin
(603 dzieci)

319 rodzin
(639 dzieci)

Jednorazowa zapomoga
z tytułu urodzenia dziecka

170 rodzin
(172 dzieci)

153 rodziny
(155 dzieci)

158 rodzin
(161 dzieci)

187 rodzin
(191 dzieci)

87 rodziny
(92 dzieci)

433
364

420
351

447
377

461
392

455
390

44

50

52

53

54

25

16

15

13

11

-

3

3

3

3

59 rodzin
(74 dzieci)

62 rodziny
(91 dzieci)

55 rodzin
(78 dzieci)

61 rodzin
(76 dzieci)

50 rodzin
(63 dzieci)

-

-

1357 rodzin
(1927dzieci)

1407 rodzin
(1950 dzieci)

1383 rodziny
(1980 dzieci)

-

-

114

62

32

-

-

-

-

1240 rodzin
(1842 dzieci)

•

rodziny zastępcze

•

asystent rodziny

Świadczenia opiekuńcze-ogółem
•
Zasiłki pielęgnacyjne
•
Świadczenia
pielęgnacyjne
•
Zasiłki dla opiekuna
•
Specjalny zasiłek dla
opiekuna (realizowany
od I 2015 r.)
Fundusz alimentacyjny

Świadczenie wychowawcze
(500+)
(realizowane od IV 2016 r.)
Świadczenie rodzicielskie
(realizowane od I 2016 r.)
Świadczenie Dobry Start
(realizowane od VII 2018 r.)

16. Sprawy obywatelskie
1) Stan ludności
W kadencji 2014-2018 liczba ludności utrzymywała się na następującym poziomie:
Tabela 34. Liczba ludności.
Zameldowanie
Pobyt stały
Pobyt czasowy

31.12.2014
17.722
372

Stan ludności gminy na dzień
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2017
17.687
17.613
17.601
355

315

25

280

01.09.2018
17.568
278

2) Dowody osobiste
Tabela 35. Liczba wydanych dowodów osobistych.
Rok
2014
2015
(1.10.- 31.12.)
Liczba przyjętych
wniosków o wydanie
dowodu osobistego

654

2.370

2016

2017

do
01.09.2018

2.570

2.704

1.409

3) Urodzenia i zgony
Tabela 36. Liczba urodzeń i zgonów.
Rok
Urodzenia
2014 – od 1 października
43

Zgony
33

Bilans
+10

2015

201

134

+ 67

2016

203

143

+ 60

2017

232

137

+ 95

do 1.09.2018 r.

153

84

+ 69

4) Kwalifikacja wojskowa
W minionej kadencji wzywano do kwalifikacji wojskowej mężczyzn z następujących roczników:
Tabela 37. kwalifikacja wojskowa.
Rok

Liczba
mężczyzn

Rocznik

Kategoria A

Kategoria B

Kategoria D

Kategoria E

2014

115

1995

105

2

5

3

2015

96

1996

88

1

7

0

2016

109

1997

95

0

10

4

2017

100

1998

86

0

12

2

2018

90

1999

82

0

5

3

5) Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Stanu Cywilnego dokonuje rejestracji stanu cywilnego w formie aktów dla zdarzeń,
które miały miejsce na terenie gminy Pawłowice. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może
także na wniosek lub z urzędu dokonać rejestracji, transkrypcji lub odtworzenia aktów
dla zdarzeń, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W minionej kadencji
sporządzono 389 aktów małżeństw, w tym 128 ślubów cywilnych zawartych w miejscowym
Urzędzie Stanu Cywilnego oraz 4 poza urzędem.
Tabela 38. Liczba zawartych małżeństw
Rok
2014
(01.10.-31.12.)
2015
2016
2017
2018
(01.01.-01.09.)

Liczba
sporządzonych
aktów małżeństw

W tym
ślubów
cywilnych

W tym ślubów
konkordatowych

W tym
zagranicznych
aktów
umiejscowionych

14

6

6

2

113
108
91

29
38
30

77
64
59

7
6
2

63

29

30

4

W minionej kadencji sporządzono 71 aktów urodzenia oraz 300 aktów zgonu.
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Tabela 39. Liczba sporządzonych aktów urodzenia i zgonów.
W tym zagranicznych
Liczba
aktów urodzenia
Rok
sporządzonych
wpisanych do polskiej
aktów urodzenia
księgi
2014
2
2
(01.10.-31.12.)
2015
20
20
2016
18
18
2017
19
19
2018
12
11
(01.01.-01.09.)

Liczba sporządzonych
aktów zgonu
19
82
73
80
46

6) System Rejestrów Państwowych
1 marca 2015 r. ruszył System Rejestrów Państwowych (SRP). Nowy system informatyczny
połączył rejestry kluczowe z punktu widzenia funkcjonowania państwa. W zintegrowanym
systemie znajdą się m.in. rejestry PESEL, dowodów osobistych i aktów stanu
cywilnego. Urzędnicy korzystają z Systemu Rejestrów Państwowych za pomocą aplikacji
ŹRÓDŁO. Od 1 marca 2015 r. można m.in. złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego
lub załatwić sprawę związaną z aktami stanu cywilnego (np. uzyskanie odpisu aktu urodzenia)
w dowolnej gminie na terenie całego kraju.
7) Jubileuszowe rocznice pożycia małżeńskiego
W roku 2018 po raz 24. odbędzie się uroczyste spotkanie Kierownika USC z parami
małżeńskimi obchodzącymi jubileuszowe rocznice zawarcia związku małżeńskiego.
Na spotkaniu parom, które obchodzą 50-lecie pożycia małżeńskiego wręczane są Medale
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Tabela 40. Ilość jubileuszy małżeńskich.
Rok
50-lecia
55-lecia
2014
16
25
2015
15
10
2016
26
13
2017
26
5

60-lecia
4
4
8
2

65-lecia
3
1
-

8) Karta Dużej Rodziny
Od 27 maja 2014 r. realizowany jest rządowy program dla rodzin wielodzietnych. Karta Dużej
Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Rodzice
mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki,
maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania
orzeczenia o niepełnosprawności. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień
z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.
Od 1 października 2014 r. do 30 czerwca br. złożono 432 wnioski o wydanie Kart Dużej
Rodziny. Ogółem od początku programu przyznano dla członków rodzin 1761 Kart.
Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny jest dostępna w dwóch formach: tradycyjnej
(tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).
9) Punkt kurierski Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego
w Pszczynie
Od lipca 2003 co roku zawierane są porozumienia ze Starostą Pszczyńskim, na podstawie
których w urzędzie gminy funkcjonuje Punkt kurierski Wydziału Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego.
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Tabela 41. Ilość przyjętych spraw w Punkcie kurierskim Wydziału Komunikacji i Transportu.
2014
01.10.-31.12.

2015

2016

2017

2018
01.01.-01.09.

Liczba przyjętych spraw
dot. prawa jazdy

119

484

522

434

299

Liczba przyjętych spraw
dot. rejestracji pojazdów

887

3373

3789

3707

2872

1006

3857

4311

4141

3171

Rok

RAZEM

10) Bezrobocie
Liczba osób bezrobotnych w gminie w roku 2017 obniżyła się do 2,2%.
Tabela 42. Stopa bezrobocia.
Województwo

Powiat

Gmina

31.12.2014

9,6%

5,5%

4%

31.12.2015

8,2%

4,9%

3,6%

31.12.2016

6,6%

4,2%

3,3%

31.12.2017

5,2%

3,3%

2,2%

ROK

Tabela 43. Bezrobocie na dzień 01.09.2018 r. w gminie Pawłowice.
Bezrobotni
Bezrobotni z prawem do zasiłku
Gmina Pawłowice

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

147

102

30

23

11) Działalność gospodarcza
Tabela 44. Dane z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Rok

Liczba wniosków złożonych przez przedsiębiorców w CEIDG:
dokonanie nowego wpisu, zmiany, zawieszenia, wznowienia,
wykreślenia.

Od 1.10.2014-30.12.2014 149
2015

608

2016

533

2017

508

01.01.2018 - 01.09.2018

342

Podmioty zarejestrowane w systemie REGON na terenie gminy Pawłowice według danych
statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego:
Tabela 45. Informacja z Urzędu Statystycznego.
Rok

2014

2015

2016

2017

2018 (01.09.2018)

Liczba

1337

1333

1321

1348

1358
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12) Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Tabela 46. Podsumowanie wydanych zezwoleń: detal, gastronomia, jednorazowe.
Rok

2014

Liczba
zezwoleń

8

2015
115

2016

2017

96

99

2018
(01.09.2018)
104

13) Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu
przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania
określonej pracy, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia
młodocianych pracowników.
Tabela 47. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych.
Rok

Liczba pracodawców którzy złożyli wnioski

Kwota dofinansowania

2014

24

175 466,59

2015

29

228 808,00

2016

26

228 661, 01

2017

26

195 722,10

14) Nieodpłatna pomoc prawna
Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej od 4 stycznia 2016 r.
zawierane są porozumienia ze Starostą Pszczyńskim na świadczenie nieodpłatnych porad
prawnych. Porady udzielane są w Domu Kultury Pawłowice Osiedle przy ul. Wojska Polskiego
11 od poniedziałku do piątku.
15) Inicjatywa Lokalna
W 2015 r. mieszkańcy złożyli pierwsze wnioski o realizację zadań w trybie inicjatywy lokalnej
na podstawie Uchwały Rady Gminy Pawłowice nr XLII/476/2014 z dnia 23.09.2014 r.
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. W latach 2015-2017 złożono w sumie
110 wniosków, z czego 98 zostało pozytywnie rozpatrzonych. Złożone dotąd wnioski dotyczyły
realizacji zadań inwestycyjnych i kulturalnych, z czego na realizację zadań inwestycyjnych
wydatkowano z budżetu gminy kwotę: 1.260.094,48 zł, a kulturalnych - kwotę 113.440,59 zł.
Na realizację tych zadań mieszkańcy wnieśli wkład finansowy w wysokości 33.196,00 zł, wkład
osobowy wyceniony na 147.913,06 zł, wkład rzeczowy wyceniony na 188.259,86 zł.

17. Bezpieczeństwo
1) Ochotnicze Straże Pożarne (OSP)
Na terenie gminy funkcjonuje 6 jednostek OSP w sołectwach: Pawłowice, Warszowice,
Golasowice, Pielgrzymowice, Krzyżowice, Jarząbkowice.W Krajowym Systemie RatowniczoGaśniczym zarejestrowane są jednostki z Pawłowic, Warszowic, Golasowic, Pielgrzymowic.
Nadzór organizacyjny nad jednostkami pełni Powiatowa Straż Pożarna w Pszczynie.
W roku 2016 Zarząd Oddziału Gminnego OSP zorganizował XI Gminny Zjazd OSP, na którym
wybrano nowy zarząd. Zjazd odbywa się co pięć lat i jego głównym zadaniem jest
podsumowanie działalności oraz wybór nowych członków Zarządu Oddziału Gminnego,
delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego i członków Komisji Rewizyjnej. W budżecie Gminy
co roku przeznacza się środki finansowe na działalność statutową jednostek OSP.
Tabela 48. Wydatki bieżące na ochronę przeciwpożarową.
Rok
Kwota

2014

2015

2016

2017

2018

170 229,16 zł

150 163,00zł

194 477,56zł.

232 398,22zł.

302 132,85zł
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Dodatkowo w roku 2014 zakupiono średni samochód specjalny ratowniczo-gaśniczy dla OSP
Krzyżowice za kwotę 285 000,00 zł. Zakupiono również motopompę dla OSP Golasowice
w kwocie 26 665,20 zł.
W 2017 roku zakupiono nowe bramy garażowe dla OSP Pawłowice za kwotę 23 000,00 zł.
W 2018 roku w ramach funduszu sołeckiego zakupiono pompę szlamową oraz zapory
przeciwpowodziowe (4 sztuki) dla sołectwa Krzyżowice – kwota
15 862,08 zł.
Zakupiona została i zamontowana nowa syrena alarmowa za kwotę 21 402,00 zł, która została
zamontowana na dachu urzędu gminy.
W lipcu 2018 jednostkom OSP z terenu gminy przekazano sprzęt zakupiony w ramach dotacji
dla Ochotniczych Straży Pożarnych realizowanej z Funduszu Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Każda jednostka OSP należąca do Krajowego
Systemu Ratowniczo – Gaśniczego: OSP Pawłowice, OSP Warszowice, OSP Golasowice,
OSP Pielgrzymowice otrzymała defibrylator. Zakupione zostały również trzy zestawy
ratownictwa medycznego PSP R1. Są to specjalistyczne torby ratownicze zawierające
podstawowe sprzęty używane w nagłych wypadkach m.in. takie jak: butle tlenowe, worki
samorozprężalne, szyny, kołnierze, zestawy ssące oraz dodatkowo deski usztywniające.
Zestawy ratownicze otrzymały OSP Jarząbkowice, OSP Krzyżowice, OSP Pawłowice.
Dofinansowanie wyniosło 30.088,80zł., przy czym wkład własny gminy do projektu wyniósł
300,88 zł.
Tabela 49. Statystyka wyjazdów Ochotniczych Straży Pożarnych.
2014

2015

2016

2017

2018
do
01.09.2018

28

53

36

24

40

Liczba wyjazdów
do miejscowych
zagrożeń

92

158

107

156

74

Fałszywe alarmy

0

4

6

16

6

Rok

Liczba wyjazdów
do pożarów

Tabela 50. Liczba strażaków ochotników na terenie gminy:
rok
Liczba czynnych strażaków
ochotników

2014

2015

2016

2017

154

153

151

150

2018
151

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych co roku biorą udział w gminnych zawodach sportowo
– pożarniczych w kategoriach drużyn strażackich oraz młodzieżowych drużyn pożarniczych.
Drużyny z pierwszych miejsc wyjeżdżają na zawody powiatowe, a z powiatu na wojewódzkie.
Jednostki gminne uzyskują zwykle wysokie noty na poziomie powiatowym i co roku kilka
drużyn reprezentuje gminę na zawodach szczebla wojewódzkiego.
2) Współpraca z policją
Co roku gmina Pawłowice w ramach współpracy z policją przeznacza na Komisariat Policji
w Pawłowicach środki finansowe przeznaczane na ponadnormatywny czas służby policji
i bieżące funkcjonowanie. W ramach ponadnormatywnego czasu służby policji realizowane są
zadania prewencyjne polegające m.in. na patrolowaniu w formie patroli pieszych
i zmotoryzowanych miejsc o największym zagrożeniu przestępczością, patologiami
i zdarzeniami negatywnie wpływającymi na porządek i bezpieczeństwo na terenie gminy oraz
zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku w trakcie imprez i uroczystości organizowanych na
terenie gminy. Co miesiąc składane jest sprawozdanie z czynności realizowanych przez
policjantów w ramach zawartego porozumienia. W związku z poprawą bezpieczeństwa od 2015
roku zrezygnowano z patroli jesienno-zimowych i obecnie patrole organizowane są w sezonie
wiosenno-letnim.
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Tabela 51. Środki budżetowe dla policji.
Ponadnormatywny
Rok

Inne finansowanie Komisariatu Policji
w Pawłowicach

czas pracy policji
2014

80 000,00 zł

Bieżące funkcjonowanie KP: 10.000,00 zł.
Dofinansowanie nieoznakowanego samochodu: 40 000,00 zł

2015

30 000,00 zł

x

2016

30 000,00 zł

Akcja “Sponsoring” 5 000,00 zł

2017

30 000,00 zł

Akcja “Sponsoring” 36 000,00 zł

2018

30 000,00 zł

Akcja “Sponsoring” 32.500,00 zł

Tabela 52. Wykaz przestępstw i wykroczeń na terenie Gminy w siedmiu podstawowych
kategoriach.
ROK

2014

2015

2016

2017

9

5

4

3

kradzież mienia

60

58

43

30

kradzież z włamaniem

29

25

-

-

rozbój, wymuszenie rozbójnicze

2

2

2

0

bójka lub pobicie

1

0

3

1

uszkodzenie ciała

5

7

12

6

16

13

9

15

Kradzież pojazdu

uszkodzenie mienia

3) Monitoring
W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia funkcjonuje system monitoringu
wizyjnego składający się aktualnie z 13 kamer usytuowanych w Pawłowicach: przy urzędzie
gminy, w parku im. ks. prof. Stanisława Pisarka, targowisku i inhalatorium. Obraz z kamer
nagrywany jest 24 godziny na dobę i przechowywany przez okres ok. 2 tygodni w Referacie
Organizacyjnym i Informatyki Urzędu Gminy. Oprócz monitoringu realizowanego przez Urząd
Gminy na terenie gminy Pawłowice działa kilka innych systemów monitoringu wizyjnego
funkcjonujących w szkołach, przedszkolach, budynkach użyteczności publicznej, placach
zabaw.
4) Zagrożenie kryzysowe
W rejonach szkód górniczych, mimo działalności prewencyjnej Jastrzębskiej Spółki Węglowej
S.A., co roku dochodzi do niewielkich podtopień. Największe zagrożenie miało miejsce w maju
2017 r. w związku z intensywnymi opadami deszczu. Działania prewencyjne dotyczyły
zabezpieczenia grobli na cieku Pawłówka w Pawłowicach oraz wypompowywania wody
z
zalewiska
przy
ul.
Szybowej
w Warszowicach.
Powołano
sztab
kryzysowy,
w którym uczestniczyli również przedstawiciele JSW. W związku z zagrożeniem wizję lokalną
przeprowadził wojewoda śląski. KWK „Pniówek” JSW S.A. została zobowiązana do umocnienia
grobli. Prace naprawcze zostały niezwłocznie przeprowadzone, za wyjątkiem mostu
na Pawłówce w ciągu ul. Wyzwolenia.
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5) Sprawy obronne
Każdego roku w gminie odbywa się wojewódzki trening stałego dyżuru polegający
na sprawdzeniu i analizie funkcjonowanie środków przekazu informacji w razie zagrożenia
bezpieczeństwa państwa. Stały dyżur rozwijany jest w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy.
Drogi przekazywania informacji to radio, faks, e-mail i telefon. Ponadto, w gminie zostały
przeprowadzone szkolenia obronne oraz trening akcji kurierskiej - doręczanie kart powołania
żołnierzom rezerwy.

18. Ochrona Zdrowia
1) Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
Na terenie gminy działa siedem Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej realizujących
opiekę w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Od 2006 r. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krzyżowicach prowadzony przez Caritas
Archidiecezji Katowickiej zapewnia całodobową opiekę chorym. W Pielgrzymowicach Dom
Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Jadwigi zapewnia opiekę
90 podopiecznym. Na terenie gminy działa 6 aptek i 3 punkty apteczne. Corocznie gmina
sporządza harmonogram profilaktycznych zadań zdrowotnych, na które przeznacza środki
finansowe w wysokości 40.000,00 zł. W roku 2018 gmina Pawłowice udzieliła dotacji celowej
w wysokości 16 000,00 zł dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w JastrzębiuZdroju z przeznaczeniem na zakup ssaków elektrycznych. W ramach funduszu sołeckiego
zakupiono dwa automatyczne defibrylatory za kwotę 10 000,00zł., które zostały umieszczone
w budynku przy centrum przesiadkowym oraz w Centrum Kultury w Pawłowicach.
Przeprowadzono również 30 godz. szkolenia z udzielania pierwszej pomocy i obsługi
defibrylatora. Przeszkoleni zostali chętni mieszkańcy, policjanci, pracownicy GOK, GOS, urzędu
gminy, Spółdzielni Mleczarskiej Włoszczowa – Oddz. Pawłowice . W ramach profilaktyki
zdrowotnej kontynuowane są zadania dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Od końca marca 2014 r. do maja 2018 r. mieszkańcy gminy korzystali ze strony internetowej
www.zdrowie.pawlowice.pl. Od maja 2018, w związku z uruchomieniem nowej strony gminy
Pawłowice, informacje o działających na terenie gminy przychodniach zdrowia, adresach
szpitali
i punktach
aptecznych,
a także
informacje
o programach
profilaktycznych
realizowanych dla mieszkańców znajdują się w zakładce ZDROWIE pod adresem
www.pawlowice.pl.
W 2017 r. w zabytkowym parku, obok Willi Reitzensteinów w Pawłowicach,
przy ul. Zjednoczenia 12, powstało inhalatorium zasilane solanką z Zabłocia o właściwościach
leczniczych, uodparniających, relaksujących, z najwyższą na świecie zawartością jodu.
Inhalatorium spełnia funkcje profilaktyczne i zdrowotne. Za wstęp do inhalatorium pobierana
jest opłata w wysokości 1 zł.
Tabela 53. Profilaktyczne badania dla mieszkańców gminy.
Ilość osób, które skorzystały z badań
Nazwa programu
Adresat
Lp.
zdrowotnego
programu
2014
2015
2016
2017
2018
1.
Opieka zdrowotna
Dzieci
625
646
542
546
567
nad dziećmi: - opieka w publicznych
dzieci
pielęgniarska
i niepublicznych
/miesiąc
przedszkolach
2.
Badanie PSA
Mężczyźni, którzy
297
444
449
389
----ukończyli 40 lat
3.
Profilaktyka tarczycy
Mieszkańcy którzy
399
557
669
--------TSH
ukończyli 30 lat
4.
Profilaktyka raka
Mieszkańcy, którzy
199
-----------------jelita grubego (kał na ukończyli 45 lat
krew ukrytą)
5.
Określanie poziomu
Mieszkańcy, którzy
350
-----------------cholesterolu we krwi
ukończyli 30 lat
6.
Osteoporoza
Mieszkańcy, którzy
87
-----------------ukończyli 55 lat
7.
Ocena ryzyka
Dzieci ze szkól
747
-----------------próchnicy u dzieci
podstawowych
8.
Wykrywanie wad
Dzieci klas I szkół
261
-----------------postawy u dzieci
podstawowych
9.
Cytologia
Kobiety 18-24 lata
50
100
100
100
-----
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10.

Badanie CEA

11.

Mammografia

12.

Profilaktyczne
badania USG piersi

i kobiety które
ukończyły 60 lat
Mieszkańcy, którzy
ukończyli 35 lat
Kobiety w wieku
50-69 lat
Mieszkańcy, którzy
ukończyli 18 lat

581

677

680

------

-----

78

-----

92

47

130

-----

------

------

258

-----

2) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczane są środki pochodzące
z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
W ramach tych środków:
1. dofinansowano wyjazdy dzieci i młodzieży, podczas których realizowano programy
profilaktyczne,
2. finansowano w szkołach na terenie gminy zajęcia sportowo- rekreacyjne w okresie ferii
zimowych i wakacji letnich,
3. finansowano działalność świetlicy środowiskowej w Domu Kultury w Pawłowicach w Osiedlu,
4. prowadzono rozmowy motywacyjno – interwencyjne z osobami uzależnionymi od alkoholu,
5. realizowano w szkołach edukacyjne programy profilaktyczne dotyczące uzależnień,
6. prowadzono stałą współpracę z Izbą Wytrzeźwień w Bielsku – Białej, gdzie trafiają osoby
nietrzeźwe z terenu gminy,
7. prowadzono szkolenia dot. uzależnień, przemocy dla pracowników placówek oświatowych,
pracowników służby zdrowia, policji, pracowników OPS, pracowników sądów, członków zespołu
interdyscyplinarnego, członków GKRPA.
3) Izba wytrzeźwień
Od roku 2013 dotacja celowa ze środków budżetu gminy przekazywana jest Miastu Bielsko–
Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
w Bielsku–Białej gdzie odwożone są osoby nietrzeźwe z Gminy Pawłowice.
Tabela 54. Dane statystyczne.
Rok
Ilość osób odwiezionych do izby
2014
2015
2016
2017

70
Nie podpisano umowy o współpracy
Nie podpisano umowy o współpracy
52

19. Fundusz Sołecki
W roku 2017 po raz pierwszy została podjęta uchwała Rady Gminy Pawłowice
nr XXVI/252/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie roku 2018
funduszu sołeckiego. Na tej podstawie sołtysi złożyli uchwalone na zebraniach wiejskich
wnioski o przyznanie w roku budżetowym 2018 środków z funduszu sołeckiego na łączną
kwotę 383.318,03 zł. Zgłoszone przez sołectwa przedsięwzięcia dotyczyły zarówno zadań
inwestycyjnych jak i uzupełnienia wyposażenia zasobów Domów Ludowych. W terminie do 30
września 2018 r. sołtysi złożyli wnioski o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na roku
budżetowy 2019 na łączną kwotę 408.572,26 zł.
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34. Inwestycje w Gminie
Inwestycje w gminie oraz modernizacja mienia komunalnego są traktowane priorytetowo,
co odzwierciedlają wydatki inwestycyjne na jednego mieszkańca poniesione w kolejnych latach
oraz % budżetu gminy corocznie przeznaczany na inwestycje.
Tabela 55. Wydatki inwestycyjne.
Budżet gminy
Rok
na wydatki
inwestycyjne %
2015
18,84
2016
25,60
2017
21,82
Plan 01.09.2018
22,30

Wydatki
inwestycyjne
w tys. zł
11.578
21.649
19.102
22.277

Wydatki inwestycyjne
na 1 mieszkańca w zł
655
1.230
1.085
1.265

1) Kubaturowe
a) Obiekty oświatowe
Tabela 56. Inwestycje kubaturowe oświatowe.
Nazwa zadania inwestycyjnego
Place ćwiczeń dla dzieci i dorosłych – altana przy SP Warszowice
z wyposażeniem i nawierzchnią (Inicjatywa Lokalna)
Place do ćwiczeń dla dzieci i dorosłych - zabudowa 2 urządzeń do ćwiczeń
wysiłkowych przy SP2 Pawłowice
Termomodernizacja z częściową przebudową budynku przedszkola
„W Modrzewiowym Ogrodzie”
Termomodernizacja sali gimnastycznej przy SP nr 2 wraz z wymianą instalacji
elektrycznej pomieszczeń kuchni
Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w sołectwach (altana)
z wyposażeniem i nawierzchnią w Pielgrzymowicach (Inicjatywa Lokalna)
Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w sołectwach – 2 podwójne
urządzenia do ćwiczeń wysiłkowych przy SP Pielgrzymowice
Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w sołectwach – 2 podwójne
urządzenia do ćwiczeń przy SP Warszowice i oświetlenie altany
Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w sołectwach – ogrodzenie
przy altanie Warszowice
Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w sołectwach – boisko do siatkówki
plażowej, oświetlenie i piłkochwyt przy SP Krzyżowice (Inicjatywa Lokalna)
Zakup inwestycyjny urządzeń placu zabaw Publicznego Przedszkola
w Warszowicach
Zakup inwestycyjny urządzeń placu zabaw Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Krzyżowicach
Rozbudowa budynku SP Pielgrzymowice wraz z instalacją fotowoltaiczną
Rozbudowa budynku ZSP Golasowice – etap I ogrodzenie
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Pawłowicach
Budowa siłowni zewn. przy ZSP w Golasowicach (Fundusz Sołecki)
Przeniesienie siłowni z Jarząbkowic do Golasowic przy ZSP
Zakup urządzeń siłowni zewn. wraz z utwardzeniem terenu przy ZSP
Krzyżowice (Fundusz Sołecki) – w trakcie realizacji
Budowa instalacji fotowoltaicznych dla instytucji publicznych w Gminie
Pawłowice – SP Pawłowice (uzyskano dofinansowanie) – w trakcie realizacji
Budowa instalacji fotowoltaicznych dla instytucji publicznych w Gminie
Pawłowice – SP Pielgrzymowice – w trakcie realizacji
Ogółem
Ogółem w latach 2015-2018 wydatkowano na inwestycje oświatowe
w tym:
środki własne UG
dotacja z WFOŚiGW
pożyczka z WFOŚiGW
zwrot z tytułu szkód górniczych
dotacje z UE RPO Województwa Śląskiego
Inicjatywa Lokalna
Fundusz Sołecki
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Rok
odbioru

Wartość
zł brutto

2015

38.570,96

2015

10.790,79

2016

1.448.533,81

2016

452.514,84

2016

38.682,80

2016

10.430,40

2016

14.175,12

2016

4.120,50

2016

31.629,62

2017

46.699,00

2017

60.952,00

2017
2017
2018
2018
2018

259.431,07
34.285,94
3.388.131,04
12.678,54
9.605,68

2018

18.983,56

2018

248.186,05

2018

233.983,11
6.362.384,83

5.983.608,39
333.206,34
13.908,00
31.662,10

b) Obiekty sportowe
Tabela 57. Inwestycje kubaturowe sportowe.
Nazwa zadania inwestycyjnego
Budowa boiska przy SP Warszowice z dofinansowaniem z LGD Ziemia
Pszczyńska
Przebudowa sieci wodociągowej w celu wykorzystania technologicznej
wody basenowej do podlewania boiska (GOS)
Zakup i montaż trybun dla kibiców na boiskach w Golasowicach
i Warszowicach (GOS)
Remont szatni i sanitariatów w budynku zaplecza sportowego
przy boisku (GOS)
Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy Gminnym Ośrodku Sportu
(GOS)
Budowa boiska wielofunkcyjne w Jarząbkowicach (GOS)
Przebudowa boiska sportowego przy ZSO Pawłowice przy ul. Pukowca
z dofinansowaniem Ministerstwa Sportu
Ogółem

Rok
odbioru
2015

Wartość brutto
927.662,27

2016

8.816,44

2017

37.826,85

2018

39.589,02

2018

1.589.506,25

2018
2017

734.805,00
1.285.586,28
4.623.792,11

Ogółem w latach 2015-2018 wydatkowano na inwestycje sportowe
w tym
środki własne Gminy
dotacja Ministerstwa Sportu – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
dotacja z LGD Ziemia Pszczyńska PROW 2007-2013
zwrot z tytułu szkód górniczych

3.335.273,61
489.304,50
799.214,00
---

Część zadań inwestycyjnych związanych z obiektami sportowymi była realizowana przez zakład
budżetowy Gminny Ośrodek Sportu, który odzyskał Vat z realizowanych inwestycji w kwocie
333.558,36 zł
c) Obiekty służby zdrowia
Tabela 58. Inwestycje kubaturowe służby zdrowia.
Nazwa zadania inwestycyjnego
Przebudowa budynku komunalnego Ośrodka Zdrowia w Golasowicach
(podano wartość po odliczeniu VAT)
Ogółem
Ogółem w latach 2015-2018 wydatkowano na inwestycje służby zdrowia
w tym:
środki własne Gminy

Rok
odbioru
2018

Wartość
zł brutto
1.272.392,00
1.272.392,00

1.272.392,00

d) Inne obiekty
Tabela 59. Inne obiekty kubaturowe.
Nazwa zadania inwestycyjnego
Budowa Centrum Kultury Pawłowice

Rok
odbioru
2015

Rewitalizacja parku przy ul. Zjednoczenia w Pawłowicach -I etap,
(dotacja z PO RYBY Lokalna Grupa Rybacka ŻABI KRAJ)
Termomodernizacja budynku komunalnego w Krzyżowicach przy ul. Szkolnej 6
(GZK)
Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w sołectwach –
altana z wyposażeniem i nawierzchnią Pawłowice (Inicjatywa Lokalna)
Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w sołectwach
– altana z wyposażeniem i nawierzchnią Pniówek (Inicjatywa Lokalna)
Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w sołectwach – 2 podwójne urządzenia
do ćwiczeń przy DL Pniówek (Inicjatywa Lokalna)
Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w sołectwach – 2 podwójne urządzenia
do ćwiczeń, 2 urządzenia zabawowe wraz z nawierzchnią
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Wartość
zł brutto
16.428.668,78
(po odliczeniu
VAT)

2015

232.961,70

2015

13.980,47

2016

43.232,00

2016

38.548,00

2016

12.215,01

2016

30.316,34

w Jarząbkowicach (Inicjatywa Lokalna)
Dostawa i zakup 1 podwójnego urządzenia do ćwiczeń wysiłkowych przy Domu
Ludowym w Pniówku (Inicjatywa Lokalna)
Zakup toru Pumptrack w Pawłowicach Osiedlu
Drewniana altana z wyposażeniem w Krzyżowicach
(Inicjatywa Lokalna)
Budowa inhalatorium zasilanego wodami solankowymi w parku
przy ul. Zjednoczenia
Odwodnienie budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Golasowicach (GZK)
Modernizacja fontanny na Rynku w Pawłowicach (GZK)
Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Warszowicach (GZK)
Termomodernizacja budynku przy ul. Pszczyńskiej w Warszowicach (GZK)
Wymiana pokrycia dachowego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
w Pielgrzymowicach (GZK)
Drewniana altana z wyposażeniem w Golasowicach
(Inicjatywa Lokalna)
Zakup żaluzji zewnętrznych dla altan w Warszowicach i w Pawłowicach
(Fundusz Sołecki)
Budowa instalacji fotowoltaicznych dla instytucji publicznych w Gminie Pawłowice
– UG Pawłowice (uzyskano dofinansowanie) – w trakcie realizacji
Zagospodarowanie terenu działki nr 586/145 przy ul. Kasztanowej
w Jarząbkowicach – w trakcie realizacji
Zagospodarowanie terenu Centrum Przyjazne Rodzinie w Warszowicach
(Fundusz Sołecki) - w trakcie realizacji
Budowa placu zabaw przy ul. Stawowej w Warszowicach
(uzyskano dofinansowanie) - w trakcie
Budowa drewnianej altany z wyposażeniem przy ul. Kasztanowej
w Jarząbkowicach (Inicjatywa Lokalna) – w trakcie realizacji
Rozbudowa placu zabaw zlokalizowanego przy Miasteczku Ruchu Drogowego
w sołectwie Osiedle Pawłowice - I etap (Fundusz Sołecki) – w trakcie realizacji
Wyposażenie siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Kasztanowej
w 2 podwójne urządzenia rower i jeździec oraz wyciąg i krzesło
w Jarząbkowicach (Fundusz Sołecki) – w trakcie realizacji
Ogółem
Ogółem w latach 2015-2018 wydatkowano na inwestycje obiektów
w tym:
środki własne Gminy
pożyczka z WFOŚiGW
dotacja z Funduszu Dopłat przy Ministerstwie Budownictwa
dotacje z PO RYBY Lokalna Grupa Rybacka ŻABI KRAJ
Inicjatywa Lokalna
Fundusz Sołecki
dotacja z budżetu Województwa Śląskiego
RPO Województwa Śląskiego

2017

6.703,50

2017

114.140,31

2017

34.995,00

2017

1.948.063,48

2017
2017
2017
2017

19.680,00
50.000,00
212.064,35
31.165,21

2017

71.504,41

2018

38.098,00

2018

12.044,00

2018

268.557,45

2018

202.740,06

2018

26.416,58

2018

107.427,60

2018

44.152,57

2018

24.000,00

2018

12.859,04
20.024.533,86

19.795.316,76
–
–
73.321,00
20.577,00
75.319,62
60.000,00
185.588,48

Część zadań inwestycyjnych była realizowana przez jednostkę budżetową Gminny Zespół
Komunalny, który z realizowanych zadań odzyskał Vat w kwocie 62.266,32 zł
Ogółem w latach 2015-2018 na inwestycje kubaturowe wydatkowano:
Tabela 60. Inwestycje kubaturowe ogółem.

Ogółem
w tym:
środki własne Gminy
dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
dotacje z UE LGD Ziemia Pszczyńska PROW 2007-2013
dotacja z Funduszu Ministerstwa Sportu – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
dotacja z Funduszu Dopłat przy Ministerstwie Budownictwa
zwrot z tytułu szkód górniczych
dotacje z UE PO RYBY Lokalna Grupa Rybacka ŻABI KRAJ
Inicjatywa Lokalna
Fundusz Sołecki
dotacja z budżetu Województwa Śląskiego
RPO Województwa Śląskiego
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30.386.590,76
28.304.489,72 -799.214,00
489.304,50
73.321,00
34.485,00
106.981,72
60.000,00
518.794,82

2) Drogowe
Tabela 61. Inwestycje drogowe.
ROK

DROGI

l.p.

Projekt
Wartość
Udział
(P)
całkowita Gminy
Budowa
[tys. zł] [tys. zł]
(B)

ZADANIE

Udział
Zarządcy
Drogi
[tys. zł]

Dofinanso
-wanie
[tys. zł]

UWAGI

1

2014

wojewódzkie

powiatowe

gminne

1

Pozostałe zadania wykonane w 2014 r. zostały
ujęte w sprawozdaniu kadencyjnym w 2014r.

1

Przebudowa drogi bocznej ul. Górniczej /14-16/ w
Pawłowicach

B

194

194

194

194

0

0

RAZEM 2014

194

194

0

0

ZADANIE

Projekt
Wartość
Udział
(P)
całkowita Gminy
Budowa
[tys. zł] [tys. zł]
(B)

Udział
Zarządcy
Drogi
[tys. zł]

Dofinanso
wanie
[tys. zł]

razem

ROK

DROGI

wojewódzkie

l.p.

1

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 933
przy ul. Świerczewskiego w Pawłowicach

B

490

490

2

Oświetlenie przy ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż
DW 933 przy ul. Świerczewskiego

B

206

206

0

0

696

696

0

0

50

2015

razem

powiatowe

1

Budowa chodnika w ciągu ul. Zebrzydowickiej
w Pielgrzymowicach – III etap

B

396

346

2

Przebudowa ul. Zawadzkiego w Golasowicach oraz
remont ul. Kasztanowej i ul. Wiejskiej w
Jarząbkowicach

B

3 022

639

3 418

985

razem

37

UWAGI

z tego 50%
z budżetu
państwa
50

0

gminne

1

Przebudowa ul. Grzybowej w Pawłowicach

B

451

451

0

0

2

Przebudowa drogi bocznej ul. Polnej /17/
wraz z parkingiem i oświetleniem w Pawłowicach

B

335

335

0

0

3

Przebudowa ul. Miarki w Pielgrzymowicach

B

425

425

0

0

4

Przebudowa dróg gminnych ul. Reja w Golasowicach
i ul. Mickiewicza w Pawłowicach

B

118

118

0

0

5

Przebudowa drogi bocznej ul. LWP wraz z
parkingiem
i chodnikiem Pawłowice Osiedle

B

102

102

0

0

6

Budowa zajezdni przy ul. Zjednoczenia

B

278

278

0

0

7

Rozbudowa ul. Partyzantów w Krzyżowicach
(Gmina Pawłowice i Miasto Jastrzębie-Zdrój)

P

114

59

55

0

1 823

1 768

55

0

RAZEM 2015

5 937

3 449

105

0

ZADANIE

Projekt
Wartość
Udział
(P)
całkowita Gminy
Budowa
[tys. zł] [tys. zł]
(B)

Udział
Zarządcy
Drogi
[tys. zł]

Dofinanso
wanie
[tys. zł]

UWAGI
Zadanie
prowadzone
przez ZDW
Katowice

razem

ROK

DROGI

l.p.

1

Budowa obwodnicy miejscowości Pawłowice

B

0

0

0

0

0

0

0

0

wojewódzkie

2016

razem

powiatowe

Współzarządca
drogi
UM JastrzębieZdrój

1

Remont ul. Wyzwolenia w Pawłowicach

B

525

186

339

2

Przebudowa drogi powiatowej ul. Pszczyńskiej
w Warszowicach

B

3 772

707

1 054

3

Budowa chodnika przy ul. Śląskiej w Krzyżowicach
I etap od ul. Ks. Kuboszka do granicy gminy

B

119

119

38

2 011

PRGiPID +
Gmina Suszec

4

Budowa chodnika przy ul. Korczaka w Golasowicach
i ul. Golasowickiej w Pielgrzymowicach

B

razem

236

5 356

1 716

1 629

2 011

Przebudowa ul. Cisowej w Pielgrzymowicach
/realizacja w ramach inicjatywy lokalnej/

B

213

201

12

inicjatywa
lokalna

2

Przebudowa ul. Pięknej w Pielgrzymowicach
/realizacja w ramach inicjatywy lokalnej/

B

314

301

13

inicjatywa
lokalna

3

Remont drogi bocznej ul. Szkolnej w Pawłowicach

B

48

48

4

Budowa parkingu „Centrum'' w Warszowicach

P

28

28

5

Przebudowa ul. Konopnickiej i ul. Lema w
Golasowicach

P

37

37

6

Zagospodarowanie terenu przy ul. Mały Rynek
w Pawłowicach

P

13

13

7

Rozbudowa ul. Partyzantów w Krzyżowicach
(Gmina Pawłowice i Miasto Jastrzębie-Zdrój)

Współzarządca
drogi – UM
JastrzębieZdrój

B

4 156

1 369

1 376

1 411

4 809

1 997

1 376

1 436

RAZEM 2016

10 165

3 713

3 005

3 447

ZADANIE

Projekt
Wartość
Udział
(P)
całkowita Gminy
Budowa
[tys. zł] [tys. zł]
(B)

Udział
Zarządcy
Drogi
[tys. zł]

Dofinanso
wanie
[tys. zł]

0

0

0

0

B

243

143

100

B

303

190

113

razem

DROGI

704

1

gminne

ROK

940

l.p.

1
wojewódzkie
2017

razem
1
powiatowe
2

Budowa chodnika przy ul. Zebrzydowickiej
w Pielgrzymowicach etap IV
(od ul. Zielonej do ul. Brzozowej)
Budowa chodnika przy ul. Zebrzydowickiej
w Pielgrzymowicach etap V
(od ul. Brzozowej do początku zakresu opracowania)
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UWAGI

3

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi
powiatowej ul. Wodzisławskiej w Pawłowicach etap
II (od ul. Prostej do ul. Poprzecznej)

B

razem

gminne

2018

DROGI

362

908

695

1

Zagospodarowanie terenu przy ul. Mały Rynek
w Pawłowicach

B

407

407

2

Budowa parkingu „Centrum'' w Warszowicach

B

567

567

3

Przebudowa drogi bocznej ul. Polnej 26 w
Pawłowicach

B

495

495

4

Budowa chodnika przy ul. Sikorskiego
w Pielgrzymowicach
na odcinku od ul. Ruptawskiej do ul. Pięknej

B

205

205

5

Zagospodarowanie terenu przy ul. Polnej
i ul. Poligonowej w Pawłowicach

P

32

32

6

Budowa ul. 3 Maja w Pawłowicach

P

20

20

7

Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej
w Pielgrzymowicach

P

14

14

8

Rozbudowa ul. Partyzantów w Krzyżowicach
(Gmina Pawłowice i Miasto Jastrzębie-Zdrój)

B

razem

ROK

362

l.p.

59

213

0

22

Współzarządca
drogi – UM
JastrzębieZdrój

59

1 799

1 740

59

22

RAZEM 2017

2 707

2 435

272

22

ZADANIE

Projekt
Wartość
Udział
(P)
całkowita Gminy
Budowa
[tys. zł] [tys. zł]
(B)

Udział
Zarządcy
Drogi
[tys. zł]

Dofinanso
wanie
[tys. zł]

0

0

0

1
wojewódzkie
razem
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0

inicjatywa
lokalna

UWAGI

1

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi
powiatowej ul. Wodzisławskiej w Pawłowicach etap
III (od ul. Górniczej do ul. Kruczej)

B

467

367

100

2

Budowa chodnika przy ul. Śląskiej w Krzyżowicach
II etap (od ul. Szkolnej w kierunku Osin)

B

198

100

98

3

Remont ul. Wodzisławskiej w Pawłowicach
(od. ul. Poprzecznej wraz z rondem)

B

919

736

183

1 584

1 203

381

powiatowe

razem

gminne

0
w trakcie
realizacji

1

Przebudowa ul. Konopnickiej w Golasowicach

B

2 810

1 512

2

Przebudowa ul. Stawowej w Warszowicach etap IV

B

499

499

3

Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej
w Pielgrzymowicach

P+B

248

248

4

Budowa ul. 3 Maja w Pawłowicach

B

942

220

5

Zagospodarowanie terenu przy ul. Polnej
i ul. Poligonowej w Osiedlu Pawłowicach

B

274

274

6

Przebudowa ul. Wiśniowej i ul. Widokowej
w Pielgrzymowicach

P

60

0

7

Przebudowa ul. Dąbkowej w Pniówku

P

47

47

8

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
i leśnych – ul. Granica w Pawłowicach i
Warszowicach

P

20

20

4 900

2 820

0

0

6 484

4 023

381

0

razem
RAZEM 2018
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w trakcie
realizacji

trwają prace
projektowe

w trakcie
realizacji

3) Kanalizacyjne
Jednym z ustawowych zadań własnych Gminy jest zaopatrzenie ludności w wodę i
odprowadzenie ścieków. Zadanie to jest realizowane za pośrednictwem Gminnego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji zgodnie z przyjętą i zatwierdzoną przez Radę Gminy Uchwałą
Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2018 - 2022 oraz Uchwałą w sprawie wieloletniego
planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2021 dla
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Ogółem na kanalizację sanitarną wydatkowano
w latach 2014-2018 3 756 627,80 zł.
Zadania realizowane w zakresie kanalizacji sanitarnej zostały ujęte w formie tabelarycznej:
Tabela 62. Inwestycje - kanalizacja sanitarna
Nazwa zadania

Długość
kanalizacji
[mb]

Ilość przyłączy
kanalizacyjnych
i pompowni ścieków

Wartość
[zł]

Rok 2015
Sieć kanalizacji sanitarnej
Zwycięstwa - Korfantego Krzyżowice.

1.687,60

Ilość przyłączy: 22
Ilość przepompowni: 1
Ilość studni: 61

655.516,09

Odcinek sieci kanalizacyjnej
przy ul. Partyzantów w Krzyżowicach

208,95

Ilość przepompowni: 1
Ilość studni:3

89.112,44

Przebudowa pompowni osiedlowych
PO1 PO2 Pawłowice

-----

1 przepompownia ścieków

554.972,08

131,25

Ilość studni:7

37.099,14

191,38

-------

23.275,50

1.283,52

Ilość przyłączy: 18
Ilość studni: 15

162.475,83

2088,28

Ilość przepompowni: 1
Ilość studni: 7

381.575,58

149,89

Ilość studni: 5

135.098,71

225,15

Ilość studni: 14

36.912,98

119,40

---

19.900,00

469,10

------

108.921,00

Sieć kanalizacji sanitarnej
przy ul. Wiosennej w Jarząbkowicach
Rurociąg tłoczny kanalizacji
sanitarnej w okolicy ul. Korczaka Sienkiewicza w Golasowicach

Rok 2016
Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Osińska
- Stawowa – Poprzeczna oraz Miła
Warszowice
Sieć kanalizacji sanitarnej
ul. Wyzwolenia - Zapłocie w
Pawłowicach
Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Borowa
– Gruntowa w Pielgrzymowicach –
etap I
Sieć kanalizacji sanitarnej
ETAP I ul. Dąbkowa
ETAP II ul. Kanarkowa Pniówek
Renowacja istniejącego kanału
sanitarnego ul. Górniczej i Szkolnej
Osiedle Pawłowice
Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej
ul. Nowa - Poprzeczna
w Pawłowicach

Rok 2017
Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Stroma
- Jastrzębska Pielgrzymowice

1.756,20

Ilość przyłączy: 19
Ilość studni: 43

950.839,96

Sieć kanalizacji sanitarnej
ul. Rzeczna Pielgrzymowice

607,91

Ilość przyłączy: 6
Ilość przepompowni: 1
Ilość studni: 26

247.742,53

Sieć kanalizacji sanitarnej
ul. Świerkowa Pielgrzymowice

135,99

1 przepompownia
1 przyłącze

143.875,05

3 przyłącza

95.931,84

Rok 2018
Sieć kanalizacji sanitarnej
ul. Zebrzydowicka 11 i 13

370,50
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Pielgrzymowice
Sieć kanalizacji sanitarnej
ul. Olchowa Pielgrzymowice
Ogółem

265,34

3 przyłącza

113.379,07

9.690,46

72– przyłącza
6 – pompowni

3.756.627,80

Liczba budynków mieszkalnych podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej oraz ilość
odprowadzanych ścieków w gminie przedstawia poniższa tabela:
Tabela 63. Sieć kanalizacyjna w liczbach.
Od
Wyszczególnienie
1.10.2014
Liczba podłączeń kanalizacyjnych
prowadzących do budynków
3 154
mieszkalnych

2015

2016

2017

Do
01.09.2018

3 285

3 377

3 481

3 511

Liczba mieszkańców korzystających
z sieci kanalizacyjnej

16 459

16 583

16 951

17 367

17 517

Stosunek ilości mieszkańców
korzystających z sieci kanalizacyjnej
do mieszkańców ogółem

95,98 %

93,76 %

96,24 %

98,67 %

99,69 %

270 425
m3/rok

1 017 889
m3/rok

1 056 691
m3/rok

1 136 933
m3/rok

817 061
m3/9 miesięcy

Ilość odprowadzanych ścieków

W wyżej wymienionym okresie Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji prowadził również
inwestycje towarzyszące:
2014 r.
• Zrealizowano inwestycję polegającą na wykonaniu otworu poszukiwawczego S-5 w
Warszowicach oraz piezometru Pz2 w ramach zadania „Budowa stacji uzdatniania wody
w Gminie Pawłowice”. Łączny koszt inwestycji wyniósł 48.759,00 zł netto.
• Zlecono wykonanie opinii dotyczącej stanu technicznego kanalizacji sanitarnej na
terenie osiedla
w Pawłowicach. Koszt usługi wyniósł 35.000,00 zł.
2015 r.
• Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy sieci
wodociągowej magistralnej. Koszt dokumentacji wyniósł 112.000,00 zł.
• Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy stacji
uzdatniania wody w gminie Pawłowice. Koszt projektu wyniósł 102.000,00 zł.
• Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ogniw fotowoltaicznych na
Stacji Uzdatniania Wody w Golasowicach, Oczyszczalni Mechanicznej w Pniówku oraz
Oczyszczalni Biologicznej w Krzyżowicach – koszt projektów wyniósł 6.600,00 zł.
• Zakupiono samochód specjalistyczny, wielofunkcyjny do eksploatacji sieci
kanalizacyjnej Mercedes Wuko - koszt zakupu samochodu 415 000,00 zł.
2016 r.
Rozpoczęto realizację zadania dot. budowy sieci wodociągowej magistralnej.
•
Rozpoczęto realizację zadania dot. budowy stacji uzdatniania wody w Gminie
Pawłowice. Koszt inwestycji wyniósł 5.586.602,31 zł.
•
Zakupiono 4 stacje wody pitnej, które zamontowano w obiektach: GOS w Pawłowicach,
SP w Pielgrzymowicach szt.2, SP w Golasowicach. Koszt przedsięwzięcia wyniósł:
19.600,04 zł.
•
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy Stacji
Uzdatniania Wody w Gminie Pawłowice - budowa stacji hydroforowej. Koszt projektu
wyniósł 19.500,00 zł.
•
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ogniw fotowoltaicznych
na Oczyszczalni Biologicznej w Krzyżowicach (budynek prasy) oraz Oczyszczalni
Mechanicznej w Pniówku (sitopiaskownik) – koszt projektów wyniósł 4.400,00 zł.
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•

Zakupiono samochód służbowy Ducato Furgon - koszt zakupu samochodu 69 810,00
zł.

2017r.
• Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ogniw fotowoltaicznych na:
stacji pomp S4, S3 i S5 w Warszowicach oraz stacji hydroforowej w Pniówku – koszt
projektu wyniósł 14.000,00 zł.
• Zrealizowano budowę instalacji fotowoltaicznej przy stacjach uzdatniania wody i
oczyszczalniach ścieków GZWiK w Gminie Pawłowice za kwotę 1.389.404,18 zł.
• Zakończono budowę nowej sieci wodociągowej magistralnej o długości 10,050 km.
Inwestycja kosztowała 8.138.888,00 zł
• Zakończono budowę stacji hydroforowej w Pniówku – koszt inwestycji wyniósł
205.165,29 zł.
• Zakupiono 3 stacje wody pitnej, które zamontowano w obiektach: SP w Krzyżowicach,
SP w Warszowicach, SP nr 1 w Pawłowicach oraz 1 zewnętrzną stację wody pitnej,
która zamontowana została przy deptaku osiedlowym w rejonie hali sportowej. Koszt
przedsięwzięcia wyniósł łącznie: 19.472,70 zł.
• Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla: przebudowy
oczyszczalni mechaniczno - biologicznej Pniówek- Krzyżowice. Koszt projektu wynosi
10.510,25 zł. Planowany termin oddania dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia
na budowę - sierpień 2018r.
2018r.
•
Zakupiono 4 stacje wody pitnej, które zamontowano w SP2 w Pawłowicach, ZSO w
Pawłowicach,
Urzędzie Gminy Pawłowice. Czwarta znajdzie się w Przedszkolu W Modrzewiowym
Ogrodzie
w Osiedlu Pawłowice. Koszt przedsięwzięcia wyniesie: 14.028,55 zł,00 zł
•
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. przebudowy
oczyszczalni mechaniczno – biologicznej Pniówek – Krzyżowice. Wartość projektu
wyniesie 83.970,00 zł netto.
•
Zlecono wykonanie renowacji studzienek kanalizacyjnych na terenie osiedla w
Pawłowicach. Koszt inwestycji wyniesie 119.000,00 zł netto.
W roku 2018 utworzono zadania inwestycyjne dla budowy kanalizacji sanitarnej
na terenach gminy Pawłowice, które do tej pory nie zostały jeszcze skanalizowane, w związku
z tym opracowane zostały dokumentacje projektowe. W formie tabelarycznej przedstawiono
spis wykonanych dokumentacji:
Tabela 64. Dokumentacje projektowe inwestycji kanalizacyjnych.
Nazwa inwestycji
Opracowanie dokumentacji
projektowej sieci kanalizacyjnej
przy ul. Kanarkowej w Pniówkuetap II

Zakres Inwestycji
Długość sieci:
Ø200 PVC - 238,10 mb
Ilość studni: 8

Wartość szacunkowa
inwestycji
73.000,00 zł netto

Zlecenie projektu budowy sieci
kanalizacyjnej ul. 3 Maja
w Pawłowicach

W trakcie realizacji.
Termin wykonania do 15.11.2018

120.000,00 zł netto

Razem:

Długość sieci: Ø200: 238,10
Ilość studni: 8

193.000,00 zł netto

4) Wodociągowe
Zgodnie z planem inwestycyjnym wykonano remonty sieci wodociągowej wymieniając zużyte
rury stalowe na rury PE oraz wybudowano nowe odcinki sieci wodociągowej. Ogólnie
wymieniono ok 5.063 mb sieci. Wybudowano również nowe odcinki w rejonach rozwoju
budownictwa jednorodzinnego o łącznej długości 5.691 mb jak również wybudowano nową sieć
wodociągową magistralną o długości 10.050 km
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Tabela 65. Inwestycje wodociągowe.
Nazwa zadania

Średnica wodociągu

Długość
wodociągu [mb]

Wartość
[zł]

IV kwartał 2014 r
Sieć wodociągowa ul. Osińska
Stawowa Poprzeczna
w Warszowicach- Etap I

PE ø 110, 90, 63, 32

593,00

70.570,29

Wymiana odcinka sieci wodociągowej
przy ul. Polnej 19 w Pawłowicach

PE Ø 110

140,00

30.159,91

Wymiana odcinka sieci wodociągowej
w Pawłowicach przy ul. Orzechowej
i Wąskiej

PE Ø 100

110,00

34.269,72

Rok 2015
Wymiana sieci wodociągowej ul.
Śląska w Krzyżowicach

PE Ø 110, 40

871,40

81.215,70

Wymiana sieci wodociągowej ul.
Zjednoczenia w Pawłowicach

PE Ø250

100,00

12.608,70

Wymiana sieci wodociągowej ul.
Powiewna, Śląska w Krzyżowicach

PE Ø110, 40

871,40

80.168,31

Sieć wodociągowa ul. Osińska Stawowa - Poprzeczna etap II

PE Ø 110, 90, 63, 32

699,38

18.499,19

Sieć wodociągowa ul. Ziołowa,
Modrzewiowa w Pielgrzymowicach

PE Ø 160, 110, 90

381,40

54.792,75

Sieć wodociągowa ul. Dąbkowa
w Pniówku

PE Ø 110, 90

281,47

34.952,59

Wymiana sieci wodociągowej
ul. Wesoła w Pawłowicach

PE Ø90

320,00

51.153,70

Rok 2017
Przebudowa komory wodomierzowej
przy ul. Górka w Pawłowicach
wraz z odcinkiem rurociągu

PE Ø250

724,54

387.351,16

Budowa komory wodomierzowej w
Golasowicach przy ul. J. Tuwima

PEØ 160, 110

4,82

70.741,05

Sieć wodociągowa ul. Śląska
w Krzyżowicach

Żeliwo Ø110,90, 80
PE Ø110, 40, 32

2.468,44

398.102,19

Wymiana sieci wodociągowej ul.
Kochanowskiego w Golasowicach

PEØ160,110, 90, 63,32

2.650,15

259.164,07

Rok 2018
Sieć wodociągowa wraz
z przyłączami przy ul. Boryńskiej
w Warszowicach

PE Ø110,63,40

446,12

128.925,93

Komora wodomierzowa wraz
z odcinkiem sieci wodociągowej przy
ul. Zwycięstwa w Krzyżowicach

PE Ø 110
Studnia bet. Ø2500

35,00

82.639,81

Okres sprawozdawczy

Długość
wodociągu [mb]

Wartość
[zł]

Od IV kwartału 2014 r. do 01.09.2018 r.

15.815,71

1.895.610,60

Wykonanie w/w zadań pozwala gminie Pawłowice osiągnąć bardzo wysoki wskaźnik
skanalizowania zabudowy terenów wiejskich: ok. 99 %, a w dostawie wody - 100%. Wskaźniki
te są jednymi z najwyższych w kraju. W roku 2018 utworzono zadania inwestycyjne dla
rozbudowy i modernizacji infrastruktury wodociągowej, w związku z tym opracowane zostały
dokumentacje projektowe. W formie tabelarycznej przedstawiono spis wykonanych
dokumentacji:
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Tabela 66. Dokumentacje projektowe dotyczące inwestycji wodociągowych.
Wartość inwestycji
Nazwa inwestycji
Zakres Inwestycji
wg kosztorysu
inwestorskiego
Rok 2018
Opracowanie dokumentacji projektowej
sieci wodociągowej przy ul. Kanarkowej
w Pniówku-etap II

Długość sieci:
- PE Ø110 – 166,20 mb

30.000,00 zł netto

Zlecenie wykonania dokumentacji
projektowej budowy sieci wodociągowej
przy ul. Polnej- Szkolnej w Pawłowicach

W trakcie realizacji.
Termin wykonania
do 15.11.2018

100.000,00 zł netto

Zlecenie wykonania projektu budowy sieci
wodociągowej przy ul. Cieszyńskiej
w Pielgrzymowicach

W trakcie realizacji.
Termin wykonania
do 15.11.2018

20.000,00 zł netto

Zlecenie wykonania projektu budowy sieci
wodociągowej ul. 3 Maja w Pawłowicach

W trakcie realizacji.
Termin wykonania
do 15.11.2018

60.000,00 zł netto

Zlecenie wykonania projektu przebudowy
sieci wodociągowej przy ul. Wodzisławskiej
w Pawłowicach

W trakcie realizacji.
Termin wykonania
do 15.11.2018

275.000,00 zł netto

Zlecenie wykonania projektu przebudowa
sieci wodociągowej ul. Pszczyńska, Żorska
w Warszowicach- etap I, II, III

W trakcie realizacji.
Termin wykonania
do 15.12.2018

700.000,00 zł netto
do roku 2021

Razem:

1.665.000,00 zł netto

W latach 2014-2018 realizowane były zadania związane z nabywaniem infrastruktury wodnokanalizacyjnej. Infrastruktura nabywana była odpłatnie i nieodpłatnie. Łącznie nabyto 5.934,98
m urządzeń wodociągowych i 1.073,50 m urządzeń kanalizacyjnych.

Tabela 67. Odpłatne nabycia urządzeń wodno – kanalizacyjnych.
Nazwa zadania

Długość [mb]

Wartość
[zł]

PE Ø 110

113,50

17 861,50

PE Ø 90

117,50

13 214,88

PVC Ø 200

119,00

17 105,34

PE Ø 110

174,00

27 507,05

PE Ø 90

41,50

6 737,50

PE Ø 90

113,00

11 134,52

116,50

18 761,64

Średnica
IV kwartał 2014r

Urządzenie wodociągowe
Warszowice, ul. Pszczyńska
Urządzenie wodociągowe
Pawłowice, ul. Pszczyńska
Urządzenie kanalizacji sanitarnej
Pawłowice, ul. Pszczyńska

Rok 2015
Urządzenie wodociągowe
Warszowice, ul. Pszczyńska
Urządzenie wodociągowe
Pielgrzymowice, ul. Sosnowa
Urządzenie wodociągowe
Pawłowice, ul. Klonowa
Urządzenie kanalizacji sanitarnej
Pawłowice, ul. Klonowa

PVC Ø 160
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Urządzenie wodociągowe
Pawłowice, ul. Pszczyńska

PE Ø 90

124,00

21 557,93

Urządzenie wodociągowe
Pielgrzymowice, ul. Podlesie

PE Ø 50
PE Ø 40

7,00
40,00

5 167,19

Urządzenie wodociągowe
Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza

PE Ø 90

48,14

7 750,00

Urządzenie wodociągowe
Pawłowice, ul. 3 Maja

PE Ø 63

11,00

4 925,58

PVC Ø 160

11,00

9 320,95

PE Ø 90

58,00

8 726,87

PVC Ø 160

104,00

18 479,32

PE Ø 110

57,00

3 736,41

PE Ø 200

79,00

6 947,84

PE Ø 90

75,00

7 142,25

PVC Ø 200

78,00

20 720,78

PE Ø 90

61,19

9 780,69

PVC Ø 200

17,00

4 552,78

PVC Ø 200
PVC Ø 160

65,50
8,00

14 147,29

PE Ø 75

49,20

8 112,97

PVC Ø 160

3,50

1 077,60

PE Ø 90

80,63

8 328,67

Urządzenie kanalizacji sanitarnej
Pawłowice, ul. 3 Maja

Rok 2016
Urządzenie wodociągowe
Pielgrzymowice, ul. Sikorskiego
Urządzenie kanalizacji sanitarnej
Pawłowice, ul. Zapłocie
Urządzenie wodociągowe
Pawłowice, ul. Mickiewicza
Urządzenie kanalizacji sanitarnej
Pawłowice, ul. Mickiewicza
Urządzenie kanalizacji sanitarnej
Warszowice, ul. Drozdów
Urządzenie kanalizacji sanitarnej
Pawłowice, ul. Pszczyńska
Urządzenie wodociągowe
Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza
Urządzenie kanalizacji sanitarnej
Pawłowice, ul. Pszczyńska
Urządzenie kanalizacji sanitarnej
Pielgrzymowice, ul. Podlesie
Urządzenie wodociągowe
Pawłowice, ul. Poprzeczna
Urządzenie kanalizacji sanitarnej
Pawłowice, ul. Poprzeczna
Urządzenie wodociągowe
Pawłowice, ul. Pszczyńska

Rok 2017
Urządzenie kanalizacji sanitarnej
Pielgrzymowice, ul. Sikorskiego

PE Ø 50

48,00

16 752,77

Urządzenie wodociągowe
Pawłowice, ul. Pszczyńska

PE Ø 90

31,37

3 241,07

PVC Ø 160

40,00

19 294,51

PE Ø 110

59,80

6 422,05

PE Ø 90

15,00

4 548,07

Urządzenie kanalizacji sanitarnej
Warszowice, ul. Ks. Miczka

PE Ø 50
PVC Ø 160

47,80
6,80

28 250,96

Urządzenie kanalizacji sanitarnej
Pawłowice, ul. Górnicza

PVC Ø 200

4,00

1 490,57

Urządzenie wodociągowe
i kanalizacji sanitarnej KSSE Strefa

PVC
PVC
PE
PE

1 758,10
2 747,65

700 000,00

Urządzenie kanalizacji sanitarnej
Pawłowice, ul. Kol. Studzieńska
Urządzenie wodociągowe
Pawłowice, ul. Polna
Urządzenie wodociągowe
Pawłowice, ul. Poprzeczna

Ø
Ø
Ø
Ø

300
200
160
200
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Rok 2018
Urządzenie wodociągowe
Golasowice, ul. Konopnickiej

PE Ø 90

105,00

17 372,36

Urządzenie kanalizacji sanitarnej
Golasowice, ul. Konopnickiej

PVC Ø 200

80,00

12 065,70

Urządzenie kanalizacji sanitarnej
Pawłowice, ul. Górnicza

PVC Ø 200
PVC Ø 160

22,00
7,50

18 739,54

Urządzenie kanalizacji sanitarnej
Golasowice, ul. Tuwima

PVC Ø 200

109,70

30 922,40

PE Ø 110

91,90

21 934,07

PVC Ø 160

6,00

4 531,11

Urządzenie wodociągowe
Jastrzębie – Zdrój, ul. Pszczyńska
Urządzenie kanalizacji sanitarnej
Pniówek, ul. Krucza

1 163 514,63

Tabela 68. Nieodpłatne nabycia urządzeń wodno – kanalizacyjnych.
Nazwa zadania

Średnica

Długość [mb]

Wartość
[zł]

IV kwartał 2014r
Urządzenie kanalizacji sanitarnej
Jarząbkowice, ul. Kwiatowa

PVC Ø 160

1,50

2 809,95

PE Ø 63

10,00

2 362,68

PVC Ø 160

3,00

735,03

PE Ø 40

14,50

4 875,03

PE Ø 32

1,00

986,50

PVC Ø 160

4,70

992,38

PE Ø 32

5,00

694,91

Urządzenie kanalizacji sanitarnej
Pawłowice, ul. Stawowa

PVC Ø 160

6,00

781,14

Urządzenie kanalizacji sanitarnej
Warszowice, ul. Miła

PVC Ø 160

10,00

2 372,76

Urządzenie wodociągowe
Golasowice, ul. Orzeszkowej
Urządzenie kanalizacji sanitarnej
Golasowice, ul. Orzeszkowej
Rok 2015
Urządzenie wodociągowe
Jarząbkowice, ul. Wiejska
Urządzenie wodociągowe
Golasowice, ul. Lema
Rok 2016
Urządzenie kanalizacji sanitarnej
Pielgrzymowice, ul. Podlesie
Rok 2017
Urządzenie wodociągowe
Pawłowice, ul. Stawowa

Rok 2018 - brak
Razem:

16 610,38
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21. Remonty i bieżące utrzymanie urządzeń komunalnych
Co roku w budżecie gminy przeznaczone są środki finansowe na bieżące utrzymanie i remonty
urządzeń komunalnych, a należą do nich: budynki stanowiące mienie komunalne, drogi wraz z
całą infrastrukturą, kanalizacja sanitarna i wodociągi oraz zieleń gminna. Działania dotyczące
utrzymania i remontów tych obiektów wykazują tendencję wzrostową, gdyż corocznie zwiększa
się ich ilość, a także oczekiwania mieszkańców w kwestii bezpieczeństwa, estetyki
i funkcjonalności obiektów infrastruktury komunalnej.
1) Budynki komunalne
W budżecie gminy przeznacza się środki finansowe na bieżące utrzymanie oraz remonty
budynków stanowiących mienie komunalne. Prace te były realizowane przez Gminny Zespół
Komunalny. Do zadań remontowych bieżących należy między innymi wymiana kotłów:
w Ochotniczej Straży Pożarnej w Golasowicach i Ośrodku Zdrowia w Golasowicach, wymiana
lamp parkowych na cmentarzu komunalnym oraz wykonanie klimatyzacji w budynku Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pawłowicach. Gminny Zespół Komunalny na realizowanych zadaniach
odzyskał VAT w kwocie 6.765,00 zł.
2) Utrzymanie dróg gminnych
W ramach działań dotyczących utrzymania dróg prowadzone są prace związane z całorocznym
utrzymaniem urządzeń drogowych w stanie odpowiedniej funkcjonalności, zapewniającej
pożądane bezpieczeństwo ruchu drogowego. Bieżącym utrzymaniem objętych jest 200 km
dróg gminnych, w tym 102 km dróg o nawierzchni asfaltowej, a pozostałe o nawierzchni
wzmocnionej tłuczniem, bądź gruntowe, wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj.:
• oznakowaniem pionowym i poziomym,
• poboczami,
• chodnikami i parkingami o łącznej powierzchni 50 000 m2,
• zatokami autobusowymi komunikacji publicznej, wraz z wiatami przystankowymi,
• systemem oświetlenia ulicznego,
• systemem odwadniającym o łącznej długości 60 km, w tym 37 km kanalizacji
deszczowej,
• zielenią przyuliczną w ilości 65 ha.
W pasach dróg gminnych w ramach letniego utrzymania przeprowadzane są prace
konserwacyjne związane z wykaszaniem poboczy dróg, wycinką i pielęgnacją drzew (łącznie z
frezowaniem pni), zamiataniem nawierzchni dróg, parkingów i chodników wraz z czyszczeniem
wpustów ulicznych, a remonty cząstkowe dróg wykonywane są na bieżąco. Zrealizowane
zostały remonty dróg gminnych o łącznej długości 12,8 km poprzez wyrównanie frezem
i podwójne skropienie emulsją asfaltową lub też z zastosowaniem nakładki asfaltowej. Aby
poprawić nadzór i skuteczność zimowego utrzymania dróg gminnych i powiatowych zostały
zamontowane urządzenia GPS na pojazdach obsługujących „Akcję Zima”.
W związku z porozumieniami z innymi zarządcami dróg, Urząd Gminy prowadzi część prac
utrzymaniowych na drogach powiatowych, zlokalizowanych na terenie gminy Pawłowice.
Należą do nich:
-wykaszanie poboczy dróg powiatowych o powierzchni 324.316 m2,
-utrzymanie całoroczne chodników o długości 18 km,
-zimowe utrzymanie dróg powiatowych o długości 38,3 km,
Zimowe utrzymanie dróg w całości finansuje zarządca dróg tj. Powiatowy Zarząd Dróg
w Pszczynie.
Do zadań związanych z wykaszaniem poboczy, utrzymaniem całorocznym chodników przy
drogach powiatowych gmina dopłaciła w okresie sprawozdawczym 165 tys. zł.
Zgodnie z wymogami prawa budowlanego i ustawy o drogach publicznych, przeprowadzane
były roczne przeglądy dróg gminnych. W 2017 roku przeprowadzono przeglądy rozszerzone na
131 drogach gminnych i 8 obiektach mostowych wraz z foto rejestracją ok. 120 km dróg.
Utrzymanie oświetlenia drogowego
Dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców, zwłaszcza w obszarach zabudowanych, gmina
utrzymuje oświetlenie uliczne z 2 411 lampami sodowymi i LED, ponosząc w okresie
sprawozdawczym koszty utrzymania stanu oświetlenia na terenie gminy w kwocie 520 000 zł
oraz koszty za zużytą energię elektryczną w wysokości 2 342 000 zł.
Gmina prowadzi gospodarkę oszczędnościową zużycia energii poprzez wprowadzenie
zegarowego systemu zapalania lamp ulicznych i montaż w nowych inwestycjach
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energooszczędnych opraw LED oraz przeprowadzanie od 8 lat wspólnych z innymi jednostkami
przetargów na zakup energii, co przyczynia się do sporych oszczędności. Ze względu na
najniższą w rejonie cenę za jeden punkt oświetleniowy zaoferowaną przez firmę świadczącą
usługi dla gminy, również w bieżącym utrzymaniu sprawności całego oświetlenia dróg
generowane są oszczędności.
Po 2 latach starań gminy o wykup urządzeń oświetleniowych będących własnością firmy
Tauron Dystrybucja S.A., a stanowiących część oświetlenia w gminie, w 2018 roku firma
ostatecznie odmówiła sprzedaży swojego majątku, pomimo że gmina posiada zarezerwowane
środki unijne na modernizację oświetlenia. W związku z powyższym, aby nie utracić możliwości
skorzystania z funduszy unijnych przeznaczonych na ten cel, gmina przystąpiła do opracowania
projektu modernizacji gminnego oświetlenia pn. „Poprawa efektywności energetycznej
oświetlenia drogowego na terenie gminy Pawłowice”.
Ponadto, na wniosek gminy, w celu poprawy estetyki i funkcjonalności pasa drogowego,
firma Tauron zmodernizowała napowietrzne sieci niskiego napięcia poprzez przebudowę linii
energetycznej na kable ziemne YAKY wzdłuż ul. Wodzisławskiej i ul. Zjednoczenia
w Pawłowicach, oraz wymianę zużytych słupów betonowych i przewodów wzdłuż ul. Kościelnej
w Warszowicach i ul. Zwycięstwa w Krzyżowicach.
W październiku 2016 r. gmina wykonała aktualizację projektu założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Pawłowice.
Utrzymanie odwodnienia dróg
Polega ono na odtwarzaniu, modernizacji i bieżącym utrzymaniu systemu odwadniającego
drogi gminne o łącznej długości 60 km, tj. rowów przydrożnych i kanalizacji deszczowej, w tym
37 km kanalizacji. Kanalizacja ta wymaga czyszczenia 1300 wpustów ulicznych
i 3 separatorów. Corocznie 1/3 ilości wszystkich rowów przydrożnych w gminie jest
poddawana konserwacji i modernizacji.
W 2018 roku zakończony został remont kanalizacji deszczowej w sołectwie Osiedle Pawłowice.
Renowacja kanalizacji na osiedlu mieszkaniowym o łącznej długości 10 km rozpoczęła się
w 2010 r. i realizowana była w uzgodnieniu z KWK „Pniówek” z uwagi na występujące w tym
rejonie szkody górnicze i z podziałem na VII etapów. Naprawa kanalizacji deszczowej
realizowana była metodą bezwykopową lub wykopową, w zależności od jej lokalizacji
i pochłonęła łącznie kwotę 4.969.465,00 złotych (którą pozyskano w ramach zawartych ugód
z KWK „Pniówek”).
Ważnym elementem w utrzymaniu dróg jest sprawność działania urządzeń odwadniających
drogi, pochłaniająca rocznie ok. 100 tysięcy złotych.
Została wykonana aktualizacja 22 operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem decyzji
o pozwoleniu wodnoprawnym dla wylotów kanalizacji deszczowej dróg gminnych.
Zarządzanie pasem drogowym
Skutecznemu prowadzeniu gospodarki remontowej i utrzymaniowej na drogach gminnych
towarzyszyć muszą działania administracyjne zarządcy drogi dotyczące współużytkowania pasa
drogowego przez podmioty indywidualne. W tej sprawie w ciągu 4 lat wydano 2.262 decyzje
administracyjne i uzgodnienia dotyczące włączeń do dróg gminnych, lokalizacji urządzeń
obcych w pasie drogowym i zajęcia pasa drogowego w celu przeprowadzenia robót lub
umieszczenia urządzeń. Z tytułu zajęcia pasa drogowego w tym okresie do budżetu gminy
wpłynęło 1.078.607 zł. Po wykonanych robotach w pasie drogowym i przywróceniu terenu do
stanu pierwotnego każdorazowo dokonywany jest odbiór przez przedstawiciela Zarządcy Drogi.
Bezpieczeństwo na drogach w gminie
Aby zwiększyć bezpieczeństwo ruchu drogowego, oprócz działań Komisji Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego, na terenie gminy prowadzone są kontrole i akcje z udziałem dzieci
i młodzieży nawiązujące do programów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Katowicach. Również policja propaguje bezpieczne zachowania wszystkich uczestników ruchu
drogowego, zarówno pieszych, rowerzystów jak i kierowców pojazdów mechanicznych.
Przy ul. Polnej w Pawłowicach i ul. Długiej w Golasowicach zostały zabudowane tablice
z pomiarem prędkości rzeczywistej oraz przebudowano przejście dla pieszych na DK-81
w rejonie skrzyżowania z ul. Pszczyńską w Warszowicach, co również przyczyni się do poprawy
bezpieczeństwa.
W
celu
poprawy
bezpieczeństwa
wprowadzono
również
zmiany
w obowiązującej organizacji ruchu na drogach gminnych.
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Tabela 69. Środki finansowe na bieżące utrzymanie dróg.
ROK

wydatki na utrzymanie dróg w (zł )

2015

970.128,00

2016

1.181.657,00

2017

1.769.055,00

2018

2.845.000,00

Ogółem wydatki na utrzymanie dróg w okresie sprawozdawczym wynoszą: 6.765.840,00 zł
3) Inwestycje oświetlenia drogowego
Na wniosek mieszkańców wykonanych zostało 9 inwestycji związanych z budową nowych linii
oświetlenia ulicznego o łącznej długości 12 037 mb, z wydzielonym gminnym punktem
zapalania i montażem 438 sztuk nowych opraw oświetleniowych. Zainstalowano również
6 pojedynczych punktów świetlnych o długości linii 140 m. Ponadto, w trakcie wykonania są
4 projekty na oświetlenie dróg tj. ul. Spacerowa, Piaskowa, Cieszyńska i Zawadzkiego,
z terminem wykonania do końca października br. Łączny koszt wykonanych inwestycji wyniósł
896.603,47 zł oraz 47.784,00 zł za wykonane 4 projekty. Potrzeby społeczne w tym zakresie
są, w miarę możliwości, na bieżąco zaspokajane.
Tabela 70. Inwestycje oświetleniowe w gminie.
Punkty pojedyncze
Sołectwo
Miejsce
Jarząbkowie
Pielgrzymowice
Pniówek

Pawłowice

Pawłowice
Osiedle
Warszowice

SUMA:

ul. Kasztanowa
ul. Sikorskiego
-

Inwestycje oświetleniowe

Liczba
opraw
0
1
0

Miejsce
ul. Golasowicka
ul. Kanarkowa
Park przy ul.
Zjednoczenia 12
ul. Wodzisławska
ul. Klonowa
ul. Zjednoczenia
Obwodnica

Liczba
opraw
12
3

Długość linii
oświetleniowej
[mb]
578
150

23

600

110
24
57
183

2181
976
2412
4755

-

0

-

0

ul. Wojska Polskiego

10

0

ul. Miła
ul. Osińska
ul. Kościelna

1
1
1

Parking Centrum
Warszowice

10

385

432

12 037

6

SUMA:

4) Utrzymanie kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej
Na terenie gminy prace związane z utrzymaniem sieci wod. - kan. wykonuje Gminny Zakład
Wodociągów i Kanalizacji. Zakład zobowiązany jest do zapewnienia sprawności posiadanych
urządzeń i przyłączy wodociągowych w celu realizacji usług dostawy wody w wymaganej ilości
i o wymaganej jakości, pod odpowiednim ciśnieniem oraz sprawności urządzeń kanalizacyjnych
i przyłączy kanalizacyjnych do realizacji usług odprowadzania (w tym oczyszczania) ścieków –
w sposób ciągły i niezawodny, mając na uwadze optymalizację kosztów oraz postępując
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obecnie GZWiK eksploatuje sieć kanalizacji sanitarnej
wraz z przyłączami o długości 265,49 km oraz nadzoruje pracę 125 przepompowni ścieków
komunalnych (przepompownie, tłocznie, pompownie przydomowe).Ceny odbioru ścieków
na terenie Gminy kształtowały się przez ostatnie lata na następującym poziomie:
Tabela 71. Cena za odbiór ścieków.
IV.2014Rok
III.2015
Cena 1 m3 ścieków
4,42
zł brutto

IV.2015III.2016

IV.2016III.2017

IV.201720.VI.2018

od 21.VI.2018

4,48

5,02

5,62

6,16
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Gmina Pawłowice jest zaopatrywana w wodę z dwóch źródeł: z nowej Stacji Uzdatniania Wody
w Warszowicach (od 2017) oraz Stacji Uzdatniania Wody w Golasowicach – SUW, czyli
własnych studni głębinowych. Woda produkowana w SUW Golasowice rozprowadzana jest
w sołectwach południowych tzn. Golasowice, Jarząbkowie, Pielgrzymowice i Pawłowice
(ul. Stawowa i Leśna) natomiast pozostałe sołectwa od lipca 2017 roku korzystają z wody
wyprodukowanej przez nowo wybudowaną SUW w Warszowicach. Dodatkowo od roku 2015
GZWiK zaopatruje w wodę KWK Pniówek w ilości ok 500.000 m3 rocznie.
Tabela 72. Roczny zakup wody z GPW.
ROK
2014
2015
Zakup
777.762
1200.902
wody [m3]

2016

2017

1173.525

Do 01.09.2018

751.373

Tabela 73. Roczna produkcja wody w SUW Golasowice.
ROK
2014
2015
2016
Produkcja
208.961
217.205
221.318
wody [m3]

2017

203.672

Do 01.09.2018

225.205

Tabela 74. Roczna produkcja wody z SUW Warszowice.
ROK
Od 01.07.2017
Produkcja
419.257
wody [m3]

167.084

Do 01.09.2018
659.697

Stopień zwodociągowania gminy Pawłowice wynosi 100%. Sieć wodociągowa pracuje
w układzie pierścieniowym i rozdzielczym, zasilana jest poprzez studnie zakupowe, pomiarowo
redukcyjne oraz poprzez studnie głębinowe. Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 257,78
km wraz z przyłączami.
Obsługę sieci wodociągowej Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji prowadzi we własnym
zakresie, co pozwoliło zmniejszyć koszty utrzymania sieci oraz ograniczyć straty wody
a w konsekwencji do utrzymania jednej z najniższych cen wody w regionie.
Tabela 75. Straty wody.
ROK
2014
Straty
10,55
wody [%]
Tabela 76. Cena wody.
IV.2014ROK
III.2015
Cena 1 m3
4,48
wody brutto
[zł]

2015
7,89

2016

2017

Do 01.09.2018

8,84

11,56

8,00

IV.2015III.2016

IV.2016III.2017

IV.201720.06.2018

od 21.06.2018

4,48

4,48

4,64

4,64

5) Utrzymanie zieleni gminnej wraz z infrastrukturą
W zakres działalności wchodzi całoroczne utrzymanie parków wraz z ich infrastrukturą,
skwerów i terenów rekreacyjnych. Trawniki i pozostała roślinność poddawane są
systematycznym zabiegom, a zagospodarowywane dodatkowe gminne przestrzenie powoduje
zwiększenie aktywności mieszkańców, również na utrzymywanych placach zabaw dla dzieci
i urządzeniach wysiłkowych dla dorosłych.
Corocznie parki i zieleńce wzbogacane są w dodatkowe nasadzenia zróżnicowanymi gatunkami
ozdobnych odmian drzew, krzewów, bylin oraz kwiatów kwitnących przez cały okres
wegetacyjny, dzięki czemu przestrzeń jest zadbana, atrakcyjna, piękna i kolorowa niezależnie
od pory roku. Zakładaniem nowych terenów zielonych jak i ich bieżącym całorocznym
utrzymaniem zajmują się podmioty wyłonione w ramach procedur zamówień publicznych.
Oprócz bieżącego utrzymania terenów zielonych, wykonano następujące zadania:
1. posadzono 162 drzewa oraz 2040 krzewów na terenach gminnych,
2. zakupiono i zamontowano bramkę zraszającą (kurtynę wodną) oraz zdrój kolumnowy
(poidełko) przy deptaku w sołectwie Osiedle Pawłowice, wyremontowano ławki wraz z budową
wokół nich peroników i wymianą koszy na śmieci, wzdłuż deptaku wykonano 10 nowych rabat
kwiatowych (różanek),
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3. wykonano 3 nowe rabaty z 1500 szt. kwiatów jednorocznych (ul. Górnicza oraz
skrzyżowanie ul. Górniczej z ul. Wojska Polskiego) w sołectwie Osiedle Pawłowice,
4. zakupiono oraz zamontowano ławki łukowe przy fontannie na rynku w Pawłowicach, dwie
donice ozdobne z siedziskiem oraz wykonano remont koszy i ławek,
5. posadzono 5 500 szt. cebul tulipanów na gminnych terenach rekreacyjnych,
6. zrewitalizowano park pałacowy przy ul. Zjednoczenia 12 w Pawłowicach, tj.:
- wykonano pielęgnację drzewostanu ze zdjęciem posuszu z koron drzew,
- zlikwidowano wyspę w stawie i wykonano nowe umocnienia brzegowe,
- wykonano alejki parkowe z małą architekturą i oświetleniem,
- zamontowano ścieżkę zdrowia (urządzenia rekreacyjno – gimnastyczne),
-zgodnie z projektem zagospodarowano park zielenią poprzez nasadzenia drzew, krzewów,
bylin oraz roślin okrywowych,
7. w stawie w parku pałacowym zamontowano urządzenie napowietrzające wodę dla
polepszenia warunków przyrodniczych stawu i atrakcyjności całości terenu oraz
zagospodarowano zielenią ozdobną teren parku wokół inhalatorium,
8. w parku im. Ks. Stanisława Pisarka w Pawłowicach zamontowano zdrój kolumnowy
(poidełko) z ozdobną rabatką kwiatową, wykonano naprawę cieku wodnego wraz z remontem
pompy fontannowej.
W ramach kampanii „Pole Nadziei” w każdym sołectwie, począwszy od 2009 r.
zagospodarowywane
są corocznie nowe tereny rekreacyjne i zakładane kolejne rabaty kwiatowe, mające na celu nie
tylko poprawę estetyki miejsc publicznych na terenie całej naszej gminy, ale również
upamiętnienie osób nieuleczalnie chorych.
6) Utrzymanie tras rowerowych wraz z infrastrukturą
Łączna długość wytyczonych szlaków w obrębie gminy to 70,1 km, a długość tras
rowerowych wynosi 65,5 km. Przy trasach usytuowanych jest 10 miejsc krótkiego odpoczynku
wyposażonych w ławki, zadaszony stolik, stojak na rowery, dwa kosze na śmieci i tablicę z
mapą tras rowerowych.
Tabela 77. Zestawienie 7 tras rowerowych i ich długości.
Nazwa trasy rowerowej

Długość (km)

Plessówka

4,6

Trakt Reitzensteinów

27,7

Trakt Czarnego skarbu

22,7

Trakt Książecy

4,7

Trakt Cesarsko-Pruski

6,6

Trakt Żorski

3,8

Trasa Eurovelo R4 – Ruscoff o długości 4 000 km relacji Ruscoff - Pawłowice – 4.000
Kijów, przebiegająca przez 6 państw (Francja, Belgia, Niemcy, Czechy, Polska,
Ukraina)

Utrzymanie tras rowerowych polega na wykaszaniu i udrażnianiu poboczy ścieżek, utrzymaniu
w czystości i sprawności technicznej nawierzchni ścieżek i miejsc wypoczynku. We wszystkich
punktach wypoczynku przy trasach rowerowych umieszczone zostały regulaminy korzystania
z tras rowerowych. W roku 2018 w ramach systemu GeoVelo uruchomiono wypożyczalnię
20 rowerów z 5 punktów postojowych na terenie gminy.
7) Transport zbiorowy
W 1992 roku gmina Pawłowice przystąpiła do Międzygminnego Związku
Komunikacyjnego w Jastrzębiu – Zdroju, powierzając związkowi rolę organizowania
komunikacji dla mieszkańców gminy. Transport zbiorowy realizowany był do 2013 r. przez
9 linii obsługiwanych przez MZK. Od 1 września 2013 r. zostały wprowadzone gruntowne
zmiany w funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej na terenie gminy, polegające na zmniejszeniu
ilości dotychczasowych kursów MZK z 73 dziennie na 48 kursów wyjazdowych w kierunku
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Jastrzębia i Żor oraz wprowadzeniu dziennie 62 kursów gminnej komunikacji lokalnej,
obsługującej pasażerów na terenie gminy.
Obecnie komunikacja autobusowa realizowana jest dwutorowo. Wprowadzone wcześniej
zmiany zostały udoskonalone i dostosowane do cyklicznego kursowania dużego taboru 6 linii
MZK wyjeżdżających poza obszar gminy i wykonujących rocznie ok. 170 000 km. Linie te są
skorelowane z 5 rozbudowanymi liniami gminnej komunikacji lokalnej kursującej po terenie
gminy mniejszym taborem i wykonując rocznie 410 000 km. Komunikacja umożliwia
mieszkańcom tańsze podróżowanie po terenie gminy mniejszym, komfortowym i szybszym
taborem, pokonującym trasy w możliwie krótkim czasie. Częstotliwość kursów, jest
skorelowana z dużymi autobusami MZK, zapewniają pasażerom dowóz do szkół i zakładów
pracy, również poza obszar gminy Pawłowice.
Dopłata do wozokilometrów w okresie sprawozdawczym wyniosła ogółem 7 360 000 złotych
za wykonanie 2 264 000 kilometrów przez 11 linii autobusowych MZK i gminnej komunikacji
lokalnej. W stosunku do poprzedniej kadencji odnotowano wzrost dopłaty do wozokilometrów
o ponad 2 mln zł. Jest on spowodowany wzrostem dopłat do MZK, wydłużeniem istniejących
linii autobusowych oraz uruchomieniem dodatkowych linii gminnych.
Obecnie na terenie gminy znajduje się 76 przystanków komunikacji zbiorowej, z których
korzystają zarówno przewoźnicy linii autobusowych obsługujących gminną komunikację lokalną
i MZK, jak również przewozy szkolne i zakładowe oraz prywatni przewoźnicy obsługujący
kierunki tranzytowe w kierunkach większych miast na liniach Wisła- Katowice-Wisła, Cieszyn –
Katowice -Cieszyn, Pniówek KWK - Pszczyna, Wodzisław - Kraków.
Budowa tzw. „centrum komunikacyjnego” umożliwiła łatwiejsze połączenia linii
tranzytowych z liniami lokalnymi, z liniami MZK obsługującymi poszczególne sołectwa.
W centrum przesiadkowym i autobusach działa strefa bezprzewodowego internetu.
Wymienionych zostało 16 wiat na przystankach autobusowych zlokalizowanych
na terenie całej gminy i planowana jest kontynuacja wymiany pozostałych wiat
przystankowych. W związku z umowami podpisanymi przewoźnikami korzystającymi
z przystanków autobusowych, na terenie gminy, zostały naliczone opłaty na podstawie
Uchwały Rady Gminy Pawłowice z 2012 r. na kwotę ok. 120 tys. zł.
Gmina na bieżąco kontroluje jakość świadczonych usług. poprzez dostosowanie
rozwiązań technicznych takich jak: stan dróg, zatok i wiat przystankowych i taboru
autobusowego do potrzeb mieszkańców.
8) Targowisko Gminne
Od września 2014 r. w każdy czwartek odbywa się „Eko Targ”, na którym lokalni wytwórcy
i rolnicy sprzedają swoje produkty. Od 2016 r. na targowisku cztery razy w roku organizowany
jest Pchli Targ. Przedsięwzięcia cieszą się zainteresowaniem zarówno mieszkańców
jak i sprzedających.
2 razy w roku organizowany jest jarmark świąteczny: Bożonarodzeniowy i Wielkanoc, podczas
którego można degustować świąteczne wiktuały, a wystawcy oferują kupującym m. in.:
świeże ryby, ciasta i ciasteczka, tradycyjne wypieki i wyroby garmażeryjne oraz przetwory
domowe, a także ręcznie wykonane
ozdoby świąteczne. Wszystkie wystawiane towary
przygotowywane przez Koła Gospodyń Wiejskich, miejscowych rolników, rzemieślników
i twórców ludowych. Jarmarki cieszą się dużym powodzeniem wśród wystawców i kupujących.
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22. Administracja
1) Urząd Gminy
Liczba pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Pawłowice w stosunku do 2014 r.
kształtuje się na porównywalnym poziomie.
Tabela 78. Zatrudnienie pracowników urzędu.
ROK

Przeciętna liczba zatrudnionych na dzień
31 grudnia roku sprawozdawczego

Pracujący w osobach na dzień
31 grudzień roku
sprawozdawczego

2014

60,1

61

2015

59,1

60

2016

54,8

62

2017

56,9

59

2018

56,9

60

Zmieniające się przepisy wymagają ciągłej aktualizacji wiedzy, dlatego pracownicy uczestniczą
w różnego rodzaju szkoleniach.
Tabela 79. Liczba szkoleń/ koszt szkoleń pracowników urzędu.
ROK

Liczba szkoleń

Koszt szkoleń (zł)

2014

79

21.172,84

2015

42

6.287,55

2016

57

13.292,95

2017

69

13.205,68

01.09.2018

56

13.376,30

W celu ułatwienia mieszkańcom dostępu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz KWK
Pniówek- szkody górnicze w Urzędzie od 2005 r. Organizowane są bezpłatne konsultacje
i dyżury pracowników w/w instytucji.
W związku z obowiązkami nakładanymi na rolników, jak np. ewidencja zwierząt lub też
nowe możliwości dofinansowania do produkcji rolniczej, w Urzędzie Gminy utrzymywane
są dwa razy w miesiącu dyżury pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Pszczynie oraz Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego z Pszczyny.
Dyżury pracownika Urzędu Skarbowego ze względu na małe zainteresowanie mieszkańców
w ciągu roku prowadzone są w okresie składania zeznań podatkowych tj. do końca kwietnia
każdego roku. W urzędzie prowadzona jest Kronika Gminy Pawłowice dokumentująca
najważniejsze wydarzenia z życia gminy.
2) Sołectwo Osiedle Pawłowice
Podczas XXII sesji Rady Gminy Pawłowice, 22 listopada 2016 r. podjęto uchwałę o zniesieniu
jednostki pomocniczej Osiedle Pawłowice i utworzeniu w jej miejsce sołectwa Osiedle
Pawłowice oraz nadanie mu statutu. W maju 2016 wnioskowała o to Rada Osiedlowa
Samorządu Mieszkańców poparta przez 1028 osób. Znak sołectwa został wyłoniony w drodze
konkursu ogłoszonego w 2017 r. przez Radę Sołecką Osiedla Pawłowice.
3) Promocja i Integracja Europejska
W okresie sprawozdawczym realizowano następujące zadania:
Informacja i współpraca z mediami
- współpraca z mediami lokalnymi, gromadzenie informacji o gminie ukazujących się w prasie
(Dziennik Zachodni, Gazeta Pszczyńska);
- kontynuacja współpracy z Radiem Katowice – comiesięczna audycja samorządowa na antenie
radia, TV Żory (2018 – 5 relacji filmowych z gminnych wydarzeń);
- okazjonalna współpraca z mediami: konferencja prasowa z okazji otwarcia Centrum Kultury
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(2015), Gmina Pawłowice w TVP info – program na żywo (2015), udział w programie „Raczka
Gotuje” (2016);
- redagowanie strony internetowej www.pawlowice.pl, prowadzenie profilu gminy
na Facebooku, uruchomienie profilu Biegu Pawłowickiego (2016);
- współpraca przy tworzeniu (2017) i uruchomieniu (2018) nowej strony internetowej
www.pawlowice.pl;
- obsługa gminnej informacji SMS w zakresie informacji o ważnych wydarzeniach gminnych;
- przygotowanie prezentacji multimedialnych na doroczne zebrania wiejskie w sołectwach,
zakończenie roku i sesję absolutoryjną;
- prowadzenie modułu pytanie do wójta (ok. 325 odpowiedzi do 07.05.2018), przekształcony
w formularz kontaktowy on-line na stronie www.pawlowice.pl;
- prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej zgodnie z ustawą
o dostępie do informacji publicznej (ponad 200 udzielonych odpowiedzi);
Promocja
- systematyczne przygotowanie i dystrybucja materiałów i gadżetów promocyjnych
(np. kalendarze, koszulki, kubki, bidony, słodycze);
- współpraca z mieszkanką gminy – absolwentką wydziału artystycznego - przy tworzeniu
gadżetów
ze szkła (paterki, bombki, medale) (2015, 2016)
-wykonanie znaków sołectw i umieszczenie na budynku urzędu (2015);
- przygotowanie tablic z mapą i historią obiektu do rewitalizowanego parku (2015);
- zamówienie dużego baneru promującego sport (2016) i fototapety do sali sesyjnej (2016);
- wykonanie i odsłonięcie tablicy upamiętniającej śp. wójta Damiana Galuska (2016);
- ustanowienie zasad udzielania Honorowego Patronatu Wójta Gminy Pawłowice (2016);
- udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych w Katowicach w ramach powiatu
pszczyńskiego (2016);
- zamówienie kasetonów podświetlanych: Pawłowice (2015), Inhalatorium (2017);
- wykonanie wersji graficznej i dwóch tablic ze znakiem sołectwa Osiedle Pawłowice (2017);
- udział w konkursie Dziennika Zachodniego Gmina na 6+ (promocja gminy na łamach gazety
i stronie internetowej) (2017)
- publikacje: drugie rozszerzone wydanie „Gmina Pawłowice. Samorządność w latach
1990-2015” (2015), folder Gmina Pawłowice PL/ANG (2017);
- filmy promocyjne: Firma z Tradycjami (2015, 2016, 2017, 2018), Bieg Pawłowicki (2016),
Centrum Pawłowic (2016), Gmina Pawłowice PL/ANG (2017);
- organizacja konkursu fotograficznego Migawka z gminy Pawłowice wraz z utworzeniem galerii
zdjęć
w urzędzie (2016, 2017, 2018);
- zgłoszenia kandydatek do konkursu powiatowego Klejnot Ziemi Pszczyńskiej: laureatki:
Małgorzata Kiełkowska (2015), Zyta Kapel (2016), Genowefa Klimosz i Izabela Pilis (2017),
Ewa Sikora (2018);
-zgłoszenie Janusza Nowaka - przewodniczącego Koła Emerytów i Rencistów z Pawłowic
do konkursu Społecznik roku 2017 podregionu tyskiego
– koordynacja działań związanych z opracowaniem „Strategii Rozwoju Gminy Pawłowice
do 2025” (2015);
- koordynacja działań związanych z opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Pawłowice
2018-2023” (2018)
Wydarzenia, uroczystości i imprezy gminne
- organizacja spotkania z okazji 25-lecia samorządu (2015),
- organizacja Balu Pracodawców połączonego z wręczeniem nagrody dla Firmy z Tradycjami
i wyróżnień dla przedsiębiorstw za estetyczne zagospodarowanie przestrzeni (2015, 2016,
2017, 2018) przekształcony w 2016 r. w uroczystą galę
- organizacja kampanii promującej wodę ze studni głębinowych (2017)
- otwarcie Centrum Kultury w Pawłowicach (2015), stacji uzdatniania wody (2017),
inhalatorium (2017), ośrodka zdrowia w Golasowicach (2018)
- organizacja cyklicznych przedsięwzięć dla mieszkańców: rocznica Marszu Śmierci, Dzień
Kobiet dla działaczek społecznych, rocznica Zbrodni Katyńskiej, Święto Niepodległości (2015,
2016, 2017, 2018), Dzień Dziecka w Urzędzie (2015, 2016, 2017), Podwieczorek na trawie
(2015), Podwieczorek na trawie z NGO (2016), Targi przedsiębiorców (2015, 2016), Pchli Targ
– 4 x w roku (2016, 2017, 2018)
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- współorganizacja cyklicznych i jednorazowych imprez i wydarzeń z innymi referatami i
jednostkami gminnymi: sesja tematyczna dotycząca przedsiębiorczości (2015), Mistrzostwa
Gminy Pawłowice w Narciarstwie Alpejskim o Puchar Wójta (2017) ), Bieg Pawłowicki (2015,
2016, 2017, 2018), Dożynki Gminne (2015, 2016, 2017, 2018), Pola Nadziei (2015, 2016,
2017, 2018), Jarmark Bożonarodzeniowy (2014, 2015, 2016, 2017), Jarmark Wielkanocny
(2015, 2016, 2017, 2018)
W 2015 r. po raz pierwszy urząd we współpracy z innymi jednostkami gminy zorganizowano
Bieg Pawłowicki – imprezę sportową o charakterze rodzinnym, która przyciągnęła do Pawłowic
tłumy mieszkańców i gości spoza gminy. Bieg na stałe wszedł do kalendarza gminnych imprez.
Co roku bierze w nim udział 500 zawodników na 5 km, 350 dzieci i młodzieży oraz kilkanaście
sztafet.
Współpraca zagraniczna
Tepliczka nad Wagiem/ Słowacja
- wizyta starosty Tepliczki Viliama Mrazika (Słowacja) w Pawłowicach na otwarciu Centrum
Kultury (2015)
- udział wójta i przewodniczącego Rady Gminy w Dniu Olimpijskim organizowanym w mieście
partnerskim Tepliczka nad Wagiem (Słowacja) w związku z zakończeniem projektu unijnego
realizowanego w partnerstwie polsko-słowackim (05.2015)
- występ zespołu Harajnozka z Tepliczki na dożynkach w Jarząbkowicach (2016)
- pobyt w Tepliczce nad Wagiem delegacji z gminy w związku z Dniami Tepliczki, 750–leciem
miejscowości i podpisaniem umowy partnerskiej przez Słowaków i Czechów (08.2017)
-spotkania mieszkańców gminy Pawłowice i Tepliczki w realizacji projektu unijnego (20172018) Verquin/Francja
- wyjazd delegacji gminnej do Francji na spotkanie noworoczne - odnowienie współpracy
(2017)
- pobyt w gminie i udział delegacji francuskiej w Święcie Niepodległości i otwarciu inhalatorium
(2017)
- promocja gminy podczas pobytu w gminie grupy z Włoch w ramach Światowych Dni
Młodzieży (2016)
- wizyta samorządowców z Ukrainy w gminie Pawłowice (2017)
- pobyt samorządowca z Ukrainy w gminie Pawłowice w ramach projektu realizowanego przez
Śląski Związek Gmin i Powiatów (2018)
4) Obsługa w zakresie informatyki i telekomunikacji
• utworzono Hot-Spot (punkt dostępu do darmowego Internetu) w inhalatorium
oraz na targowisku. Aktualnie w gminie działają cztery ogólnodostępne Hot-Spoty:
w Parku ks. prof. Stanisława Pisarka, na rynku w Pawłowicach w inhalatorium
oraz targowisku;
• W ramach projektu „E-Info: zintegrowany system zarządzania informacją w Gminie
Pawłowice” powstały nowe strony internetowe urzędu i wszystkich jednostek
organizacyjnych w gminie. Wartość projektu 452 025,00 zł. Realizacja 2017-2018 r.
• na stronie Biuletynu Informacji Publicznej udostępniono do publicznej wiadomości
nowe rejestry urzędowe;
• udział w projekcie „Przyjazny e-rząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków
i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w Gminach Strumień, Pawłowice,
Godów, Radlin oraz Mszana”. Wartość projektu 999 800,00 zł. Realizacja: 2017 r.
• Urząd Gminy i wszystkie jednostki organizacyjne gminy połączono liniami
światłowodowymi tworząc jedną sieć komputerową.
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23. Projekty realizowane z udziałem środków UE i rządowych
Tabela 80. Pozyskane środki finansowe unijne i z programów rządowych
Nazwa zadania

Budowa i montaż
instalacji
fotowoltaicznych w
indywidualnych
gospodarstwach
domowych
w Gminie Pawłowice
Podniesienie jakości
oferty edukacyjnej
poprzez doposażenie
i przebudowę pracowni
zawodowych
w Gminie Pawłowice
Kształcimy zawodowców
- odpowiadamy na
realne zapotrzebowanie
rynku pracy.

Budowa instalacji
fotowoltaicznych dla
instytucji publicznych
w Gminie Pawłowice

Organizacja warsztatów
szkła artystycznego wraz
z wyposażeniem
pracowni

Nazwa programu

Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Śląskiego na lata
2014-2020
Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Śląskiego na lata
2014-2020
Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Śląskiego na lata
2014-2020
Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Śląskiego na lata
2014-2020
Lokalna Grupy
Działania „Ziemia
Pszczyńska”
Program Rozwoju
Obszarów
Wiejskich

Budowa placu zabaw
przy ul. Stawowej
w Warszowicach
Unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest z
terenu Gminy Pawłowice

Konkurs
przedsięwzięć
inicjatyw lokalnych
Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Śląskiego na lata
2014-2020

Budowa instalacji
fotowoltaicznej przy
stacjach uzdatniania
wody i oczyszczalniach
ścieków Gminnego
Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji
w Gminie Pawłowice
Budowa instalacji
fotowoltaicznej nad
boiskami
wielofunkcyjnymi
w Gminnym Ośrodku
Sportu w Gminie
Pawłowice

Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Śląskiego na lata
2014-2020

Wartość
projektu
brutto [zł]
Rok 2018

4 297 116,00

Kwota
dofinansowani
a [zł]

Realizator
zadania

3 301 995,00

Gmina
Pawłowice/
projekt
parasolowy
(wniosek w
trakcie oceny)

1 004 394,49

756 776,37

389 762,50

370 274,37

1 021 320,47

705 790,58

Gmina
Pawłowice/ ZSO
w Pawłowicach
im. Jana Pawła II
(Projekt otrzymał
dofinansowanie)
Gmina
Pawłowice/ ZSO
w Pawłowicach
im. Jana Pawła II
(wniosek w
trakcie oceny)
Gmina Pawłowice
(Projekt otrzymał
dofinansowanie)
Gmina
Pawłowice/
Gminny Ośrodek
Kultury (wniosek
w trakcie oceny –
wybrany do
dofinansowania)

51 275,00

31 808,00

108 877,05

60.000,00

Gmina Pawłowice
(Projekt otrzymał
dofinansowanie)

1.026.965,92

975.617,62

Gmina Pawłowice
(Projekt otrzymał
dofinansowanie)

790 960, 38

Gmina
Pawłowice/
Gminny Zakład
Wodociągów
i Kanalizacji
(Projekt otrzymał
dofinansowanie)

267 263,69

Gmina
Pawłowice/
Gminny Ośrodek
Sportu –
odstąpiono od
realizacji projektu
ze względu na

Rok 2017

Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Śląskiego na lata
2014-2020

1 566 177,67

1 018 029,26
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Mieszkańcy polskosłowackiego pogranicza
odkrywają
i zachowują tradycje
kulturalne i bogactwo
przyrodnicze
euroregionu

Przebudowa obiektów
sportowych - boisk
wielofunkcyjnych GOS
Pawłowice

Budowa boiska
wielofunkcyjnego przy
ZSO
w Pawłowicach

Program Rewitalizacji
Gminy Pawłowice
2018-2023

Program Interreg
V-A PolskaSłowacja 20142020
72 000,00

68 000,00

1 693 012,70

282 828,65

Gmina Pawłowice
(Projekt otrzymał
dofinansowanie)

1 184 247,94

489 304,50

Gmina
Pawłowice/
Gminny Ośrodek
Sportu
(Projekt otrzymał
dofinansowanie)

15 990,00

11 610,00

Gmina Pawłowice
(Projekt otrzymał
dofinansowanie)

7 173 961,65

Katowicka
Specjalna Strefa
Ekonomiczna S.A
w partnerstwie
z Gminą
Pawłowice /ZSO
w Pawłowicach
im. Jana Pawła II
(Projekt otrzymał
dofinansowanie)

73 949,98

LKS „Strażak
Pielgrzymowice
(Projekt otrzymał
dofinansowanie)

Fundusz
Mikroprojektów

Lokalna Grupy
Działania „Ziemia
Pszczyńska”
Program Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
Ministerstwo
Sportu i Turystyki
w ramach
Programu Rozwoju
Szkolnej
Infrastruktury
Sportowej
ROPS Katowice
„Śląskie programy
rewitalizacji –
wsparcie dla
gmin”.

zmianę koncepcji
technicznej
projektu
Gmina
Pawłowice/
projekt partnerski
z Miastem
Tepliczka nad
Vahom
i Publicznym
Przedszkolem
„Modrzewiowy
Ogród”.
(Projekt otrzymał
dofinansowanie)

Rok 2016
Kariera i Kompetencje zwiększenie
dopasowania systemu
kształcenia zawodowego
do potrzeb rynku pracy
w oparciu o Sieć K2 w
subregionie centralnym
województwa śląskiego

Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Śląskiego na lata
2014-2020

Integracja środowisk
wiejskich - łączy nas
sport

Program
Współpracy
Transgranicznej
INTERREG V-A
Republika Czeska –
Polska 2014-2020Fundusz
Mikroprojektów
Program rozwoju
gminnej
i powiatowej
infrastruktury
drogowej na lata
2016-2019

Rozbudowa
ul. Partyzantów
w Krzyżowicach

Przebudowa
ul. Pszczyńskiej w
Warszowicach – etap II
oraz remont
ul. Wyzwolenia
w Pawłowicach

Program rozwoju
gminnej i
powiatowej
infrastruktury
drogowej na lata
2016-2019

7 551 538,58

86 999,88

2 821 834,67

1 410 917,30

3 800 000,00

1 900 000,00
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Projekt
realizowany przez
Gminę Pawłowice
w partnerstwie
z miastem
Jastrzębie-Zdrój
(Projekt otrzymał
dofinansowanie)
Projekt
realizowany przez
Powiat Pszczyński
w partnerstwie
Gminą Pawłowice
(Projekt otrzymał

dofinansowanie)
Rok 2015
E-info: Zintegrowany
System Zarządzania
Informacją
w Gminie Pawłowice

„Budowa boiska przy
Szkole Podstawowej w
Warszowicach”

Budowa placu zabaw
przy
ul. Szkolnej
w Pawłowicach
Rewitalizacja Parku przy
Ośrodku Zdrowia ul.
Zjednoczenia w
Pawłowicach
Przebudowa
ul. Rolników
w Golasowicach wraz
z kanalizacją deszczową

Modernizacja boiska
treningowego
ze sztuczną
nawierzchnią
w Pawłowicach
Gospodarka WodnoŚciekowa
V etap kanalizacji
Pielgrzymowice

Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Śląskiego na lata
2014-2020
Lokalna Grupy
Działania „Ziemia
Pszczyńska”
Program Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
Program
Operacyjny Ryby
Lokalna Grupa
Rybacka „Żabi
Kraj”
Program
Operacyjny Ryby
Lokalna Grupa
Rybacka „Żabi
Kraj”
Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Śląskiego na lata
2007-2013
Program
Operacyjny Ryby
Lokalna Grupa
Rybacka „Żabi
Kraj”
Program Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
2007-2013

SUMA

Gmina Pawłowice
(Projekt otrzymał
dofinansowanie)

452 025,00

374 811,75

899 200,07

500 000,00

Gmina Pawłowice
(Projekt otrzymał
dofinansowanie)

216 667,74

135 119,40

Gmina Pawłowice
(Projekt otrzymał
dofinansowanie)

180 371,64

73 321,80

Gmina Pawłowice
(Projekt otrzymał
dofinansowanie)

1 184 157,27

879 710,73

Gmina Pawłowice
(Projekt otrzymał
dofinansowanie)

898 776,42

537 968,57
Gmina Pawłowice
(Projekt otrzymał
dofinansowanie)

3 140 970,01

1 033 535,00

34.681.710,28

22.205.525,35

Gminny Zakład
Wodociągów
i Kanalizacji
(Projekt otrzymał
dofinansowanie)

24. Nagrody i wyróżnienia
1) Dla Gminy i Wójta
2014
- 10 października – gmina otrzymała wyróżnienie za projekt „Psia Łapa dla Żaka II”
realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w konkursie na najlepsze praktyki na rzecz
osób niepełnosprawnych w JST w konkursie Śląski Samorząd równych Szans.
2015
- 18 maja – gmina otrzymała certyfikat „Gminy Przyjaznej Seniorom” na rok 2015/2016.
- listopad – gmina otrzymała certyfikat Ekologicznej Gminy – Ogrzewamy z Głową przyznany
przez Polską Izbę Ekologii i Platformę Producentów Urządzeń Grzewczych Na Paliwa Stałe.
2016
- 16 stycznia – Wójt Gminy otrzymał „Złoty Laur” w kategorii Udany Debiut przyznany przez
Regionalną Izbę Gospodarczą z Katowic.
- 26 stycznia – Wójt Gminy otrzymał Medal za Długoletnią Służbę przyznany przez Prezydenta
RP za wzorowe wykonywanie obowiązków związanych z pracą zawodową.
2017
- Gmina otrzymała tytuł "Gmina na 5!" w rankingu badającym jakość obsługi inwestorów drogą
elektroniczną przygotowanym przez studentów Koła Naukowego w Instytucie Przedsiębiorstwa
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
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- Gmina zdobyła III miejsce w kategorii gmin wiejskich w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju
Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Śląskiego opracowanym przez Wydział
Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.
2018
- Gmina zajęła III miejsce w kategorii zamożnych gmin wiejskich w ogólnopolskim rankingu
ogłoszonym przez Narodowe Centrum Kultury dotyczącym zaangażowania samorządów
w kulturę.
- Wrzesień -gmina zajęła II miejsce w konkursie Zarządu Województwa Śląskiego „Gmina
Przyjazna Rodzinie”.
- Październik - gmina zdobyła nagrodę EKOLAUR 2018 w ogólnopolskim konkursie Polskiej Izby
Ekologii za całokształt działań na rzecz ochrony środowiska.
2) Dla mieszkańców/firm z terenu gminy
" Za zasługi dla Gminy Pawłowice"
Nagroda przyznawana jest instytucjom, firmom, zespołom artystycznym i twórcom,
stowarzyszeniom, fundacjom i organizacjom, osobom fizycznym, osobom pośmiertnie,
które poprzez swoje działanie przyczyniły się do promocji gminy w kraju i za granicą,
albo do jej rozwoju; nagrodę ustanowiono w 2002 roku.
2014
Damian Galusek - pośmiertnie
Marian Bęben
Stanisław Tobiczyk
2015
Jerzy Marek Pawełczyk
Ochotnicza Straż Pożarna w Warszowicach
Helena Brzozowska - pośmiertnie
2016
Jan Wiśniewski
Matylda i Jerzy Sierkowie
Ochotnicza Straż Pożarna w Pawłowicach
2017
Gabriela Gwiszcz
Genwefa Klimosz
Ks. Marcin Makula
"Firma z Tradycjami"
„Firma z Tradycjami – nagroda przyznawana jest firmom o charakterze produkcyjnym,
usługowym lub handlowym, które działają na terenie gminy od co najmniej 20 lat; celem
konkursu jest promocja przedsiębiorczości; po raz pierwszy nagrodę wręczono w 2008 roku, od
2016 r. nagroda jest wręczana podczas uroczystej gali organizowanej dla przedsiębiorców w
Centrum Kultury w Pawłowicach.
2015
Piekarnia, Eugeniusz Kowalski, Golasowice
2016
P.P.H.U. „Stolaris” s. c. Krzysztof Niezgoda, Stanisław Niezgoda, Pawłowice
2017
AR-MET Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy Zbigniew Goraus, Pawłowice
2018
SOTM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Bogusław Gawor, Pawłowice
Wyróżnienia Wójta Gminy dla firm estetycznie zagospodarowujących przestrzeń
2015
Jarosław Domin, Prezes Zarządu JAS- FBG S. A.
Bożena i Mirosław Klimoszowie, KLIMOSZ Sp. z o.o, Pawłowice
Zbigniew Goraus, AR-MET Kowalstwo. Goraus Z., Pawłowice
2016
Kazimierz Warszawski, Firma Handlowo Usługowa UNIWAR, Pawłowice,
Irena Stompor, Beata Górnicz, Hotel-Restauracja "KONICZYNKA" s. c., Pawłowice
Rodzina Penkalów, „Mir-Max” Penkala i Agro-Penkala, Pielgrzymowice
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2017
Mariusz Walter, Auto Serwice, Pawłowice
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Krzyżowice - dyrektor Tomasz Herok
2018
Leokadia Skiba, „Cyprianówka” Warszowice
Tomasz Król, METKOM SP. z o.o. spółka komandytowa, Warszowice
KWK „Pniówek” – zakład Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., dyrektor Józef Jaszczyk

25. Zakończenie
Szanowni Państwo,
z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że gmina Pawłowice na zakończenie 2018 roku
jest stabilna ekonomicznie i ma przed sobą nowe perspektywy rozwoju. Nasi mieszkańcy mogą
korzystać z nowoczesnej infrastruktury i szeregu udogodnień, o które trudno w dużych
miastach. Rozbudowany system komunikacji lokalnej, przedszkola i szkoły gwarantujące
opiekę oraz edukację dzieci i młodzieży, rozbudowana baza sportowa pozwalająca uprawiać
większość dyscyplin sportowych, dobrej jakości woda, którą można pić prosto z kranu –
to tylko niektóre przykłady tego, co już udało nam się osiągnąć. W kolejnych latach będziemy
kontynuować działania związane z ograniczeniem niskiej emisji, efektywnością energetyczną
i ochroną przed hałasem. Będziemy nadal dbać o utrzymanie czystości i estetycznego wyglądu
sołectw, aby mieszkańcom dobrze się tutaj żyło, a goście chętnie nas odwiedzali. Wszyscy
pracujemy na markę gminy Pawłowice: samorządowcy, pracownicy urzędu i gminnych
jednostek, sołtysi, członkowie organizacji, klubów i stowarzyszeń, przedsiębiorcy zasilający
podatkami gminny budżet i wszyscy mieszkańcy. Dzięki Waszej pracy, trosce i zaangażowaniu
możemy być dumni z naszej małej ojczyzny. Za współpracę i wszelką pomoc serdecznie Wam
wszystkim dziękuję.

Wójt Gminy Pawłowice
Franciszek Dziendziel
Pawłowice, 16 października 2018 r.
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