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Raport o stanie gminy został przygotowany na podstawie art. 28 aa. ustawy o samorządzie
gminnym tekst jednolity z 22 lutego 2019 r. poz. 506 i stanowi podsumowanie działań, jakie
zostały zaplanowane do realizacji w Strategii Rozwoju Gminy Pawłowice do roku 2025
"Pawłowice 2025" przyjętej Uchwałą Rady Gminy Pawłowice Nr VI/54/2015 z dnia 24.03.2015
r. oraz
w "Programie funkcjonowania Gminy Pawłowice w latach 2016-2020" przyjętym Uchwałą Rady
Gminy Pawłowice Nr XIII/118/2015 z dnia 24.11.2015 r. Strategia oraz Program
funkcjonowania gminy Pawłowice są dokumentami długofalowymi, tworzonymi w celu
określenia konkretnych przedsięwzięć gwarantujących rozwój gminy. Weryfikacja tychże
przedsięwzięć w postaci niniejszego raportu pozwala ocenić skuteczność pracy urzędu i
jednostek gminnych.
Gmina Pawłowice zajmuje 7568 ha i jest podzielona na 8 jednostek pomocniczych: Golasowice,
Jarząbkowice, Krzyżowice, Osiedle Pawłowice, Pawłowice, Pielgrzymowice, Pniówek, Warszowice.
Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosła 17.544.
Realizacja Strategii oraz programu funkcjonowania Gminy przedstawia się następująco:

1. Budżet Gminy
Budżet Gminy Pawłowice na rok 2018 przyjęty został Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/316/2017
z dnia 19 grudnia 2017 r. i zamykał się:
- po stronie dochodów kwotą 88.786.411,54 zł.;
- po stronie wydatków kwotą 91.749.911,54 zł.;
- po stronie przychodów kwota 7.963.500,00 zł.;
- po stronie rozchodów kwota 5.000.000,00 zł.
Po dokonaniu zmian w dochodach i wydatkach plan budżetu na dzień 31.12.2018 r. wynosił:
- po stronie dochodów kwota 92.944.556,69 zł.;
- po stronie wydatków kwota 103.248.956,69 zł.;
- po stronie przychodów kwota 23.304.400,00 zł.;
- po stronie rozchodów kwota 13.000,000,00 zł.
Na plan dochodów ogółem: 92.944.556,69 zł wykonano: 95.232.402,79 zł co stanowi
102,46 %.
W strukturze osiągniętych dochodów za 2018 r.:
- dochody własne (56.113.183,83) stanowią 58,92 %
- subwencja ogólna (21.326.925,00) stanowi 22,40 %
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych (16.800.403,21) stanowią 17,64 %
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
(991.890,75) stanowią 1,04 %.
Wysokość dochodu na jednego mieszkańca 5.428,20 zł.
Na ogólny plan wydatków: 103.248.956,69 zł wykonanie na dzień 31.12.2018 r. wynosi
94.213.076,38 zł, co stanowi: 91,25 %. Wysokość wydatków na jednego mieszkańca
5.370,10 zł.
Wydatki inwestycyjne ogółem wyniosły 20.282.188,25 zł. co stanowiło 21,53 % wydatków
ogółem, w tym na jednego mieszkańca 1.156,07 zł.
W 2015 r. gmina wyemitowała obligacje komunalne na łączną kwotę 20.000.000,00 zł, które
w czerwcu 2018 r. zostały w całości spłacone, pomimo że termin spłaty upływał dopiero
w roku 2023.
Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 31.12.2018 r.
3.832.529,92 w tym:
- pożyczka z WFOŚiGW 2017 r. 2.907.529,92 zł. z terminem spłaty - 2021 r.
- pożyczka z WFOŚiGW 2018 r. 925.000,00 zł. z terminem spłaty - 2023 r.
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wynosiło:

2. Infrastruktura
5 stycznia 2018 r. Gmina podpisała z Jastrzębską Spółką Węglową S. A. list intencyjny dotyczący
współpracy z JSW S.A. w zakresie naprawy szkód górniczych, które dotychczas
nie zostały zrealizowane na terenie gminy Pawłowice. W związku z poprawą sytuacji
ekonomicznej w górnictwie, JSW S.A. zadeklarowało, że od 2018 do 2021 roku dodatkowo
przeznaczy na naprawę szkód górniczych na terenie gminy około 31.500.000,00 zł. Wśród
obiektów naprawionych w 2018 r. znalazły się ul. Orla w Krzyżowicach i Pniówku,
ul. Wyzwolenia w Pawłowicach oraz ul. Polna w sołectwie Osiedle Pawłowice.
Wójt powołał zarządzeniem Zespół Uzgadniania Dokumentacji, który zajmuje się opiniowaniem
dokumentacji inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy pod kątem zgodności z istniejącą
infrastrukturą.
a) Inwestycje drogowe
W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie gminy na drogi w roku 2018 środki
finansowe wyniosły ogółem: 6.218.732,24 zł.
W ramach tych środków finansowych wykonano:
na drogach powiatowych:
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Wodzisławskiej w Pawłowicach etap III
(od ul. Górniczej do ul. Kruczej);
- budowa chodnika przy ul. Śląskiej w Krzyżowicach etap II (od ul. Szkolnej w kierunku Osin);
- remont ul. Wodzisławskiej w Pawłowicach (od ul. Zjednoczenia do ul. Prostej oraz w rejonie
skrzyżowań ul. Górniczej i ul. Poprzecznej);
na drogach gminnych:
- przebudowa ul. Konopnickiej w Golasowicach;
- przebudowa ul. Stawowej w Warszowicach etap IV;
- budowa ul. 3 Maja w Pawłowicach;
- zagospodarowanie terenu przy ul. Polnej i ul. Poligonowej w Osiedlu Pawłowice i Pniówku;
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych i leśnych – ul. Granica w Pawłowicach
i Warszowicach;
- projekt przebudowy ul. Dąbkowej w Pniówku;
- projekt przebudowy ul. Wiśniowej i ul. Widokowej w Pielgrzymowicach.
b) Utrzymanie dróg
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.
W roku 2018 zrealizowane zostały remonty cząstkowe dróg gminnych w ilości 2000 m 2. Nowe
nawierzchnie asfaltowe wykonano na długości 800 m przy ul. Daszyńskiego
w Pielgrzymowicach i ul. Polnej w Osiedlu Pawłowicach. Wyrównano frezem z podwójnym
skropieniem emulsją asfaltową ulice na długości ogółem 1800 m:
- w Warszowicach: ul. Miłą, ul. Drozdów, ul. Kaniówka, ul. ks. A. Czembora,
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- w Pawłowicach ul. Lebiodowiec i ul. Nowa (boczna),
- w Pielgrzymowicach Podlesie(2 boczne odcinki) i ul. Jodłowa.
Na długości 700 m w roku 2018 wykonano również remont nawierzchni dróg gminnych
gruntowych: ul. Reja w Golasowicach, ul. Olchową i ul. Graniczną w Pielgrzymowicach.
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 w roku 2018 gmina dopłaciła 50.000,00 zł.
Zgodnie z wymogami prawa budowlanego i ustawy o drogach publicznych, przeprowadzane były
roczne przeglądy 120 km dróg gminnych wraz z fotorejestracją i 8 obiektów mostowych.
Aby poprawić nadzór i skuteczność zimowego utrzymania dróg gminnych i powiatowych
na pojazdach obsługujących „Akcję Zima” zostały zamontowane urządzenia GPS .
c) Odwodnienie dróg
Ważnym elementem utrzymania dróg jest utrzymanie sprawnych urządzeń odwadniających drogi.
Na ten cel w roku 2018 przeznaczana była kwota 112.510,55 zł. Odtwarzanie, modernizacja
i bieżące utrzymanie systemu odwadniającego drogi gminne o łącznej długości 60.380 m
wymaga corocznego:
- czyszczenia 3 separatorów i 1360 wpustów ulicznych,
- modernizowania i konserwacji rowów przydrożnych w gminie.
W roku 2018 przeprowadzono remont odwodnienia ul. Szybowej w Pawłowicach, ul. Generała
Sikorskiego i ul. Powstańców w Pielgrzymowicach, ul. Partyzantów w Krzyżowicach
i ul. Kwiatowej w Jarząbkowicach.
Zakończono VI – ostatni etap remontu kanalizacji deszczowej, obejmujący część ul. Polnej, rejon
ul. Wojska Polskiego i ul. Kruczej. Remont finansowany był w ramach naprawy szkód górniczych.
Jest to ostatnia część dziesięciokilometrowej kanalizacji deszczowej w sołectwie Osiedle
Pawłowice, która została w całości wyremontowana.
Do systemu odwadniającego podłączone są odwodnienia nieruchomości gminnych i osób
prywatnych. Utrzymaniem systemu odwadniającego zajmuje się Gminny Zespół Komunalny.
d) Oświetlenie drogowe
Dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców, zwłaszcza w obszarach zabudowanych, gmina
utrzymuje oświetlenie uliczne w ilości 2598 lamp. Średni całkowity koszt utrzymania
1 oprawy w 2018 r. wyniósł 307,00 zł. W wyniku grupowego przetargu (dla 5 gmin), 12.12.2018
r.
podpisana
została
umowa
na
zakup
4.560,04
MWh
energii
elektrycznej
dla gminy, na potrzeby jednostek i zakładów gminnych, budynków OSP i oświetlenia ulicznego.
Umowa została podpisana z PGE Obrót S. A. Skarżysko - Kamienna na okres 1 roku. Wzrost cen
o 76 % (z 203,20 zł na 358,00 zł za MWh) spowoduje, że w skali gminy zapłacimy
o 870.000,00 zł więcej. Koszt utrzymania 1 oprawy w roku 2019 wzrośnie do 540,00 zł.
W roku 2018 Gmina rozpoczęła prace związane z pozyskaniem środków finansowych
na modernizację i przebudowę 1020 opraw oświetlenia drogowego w ramach zadania „Poprawa
efektywności energetycznej oświetlenia drogowego na terenie gminy Pawłowice”.
Gmina w roku 2018 wydatkowała środki finansowe z budżetu gminy na:
- budowę oświetlenia przy ul. Zjednoczenia – 48 opraw LED (II etap od wiaduktu do ronda),
a firma Tauron na tym odcinku wykonała modernizację sieci rozdzielczej napowietrznej gołej
na kablową podziemną;
- budowę oświetlenia przy ul. Kanarkowej w Pniówku;
- wykonanie projektów na budowę oświetlenia przy ul. Zawadzkiego w Golasowicach,
oraz ul. Cieszyńskiej w Pielgrzymowicach, ul. Piaskowej w Jarząbkowicach i ul. Spacerowej
w Pawłowicach.
Dwa razy do roku na terenie gminy montowane są iluminacje świąteczne, w centralnej części
sołectw. Każdego roku planowane są środki finansowe na wymianę i zakup nowych iluminacji.
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e) 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 roku 2018 wydano 537 pism,
uzgodnień i pozwoleń w zakresie wykorzystania dróg w sposób szczególny w celu lokalizacji
urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych w pasie drogowym dróg gminnych.
Z tego tytułu wpłynęło do budżetu gminy 251.701,15 zł. Po wykonanych robotach
w pasie drogowym i przywróceniu terenu do stanu pierwotnego każdorazowo dokonywany
jest odbiór przez przedstawiciela Zarządcy Drogi.
f) Bezpieczeństwo na drogach
W gminie powołana została Komisja do spraw bezpieczeństwa. Komisja zwoływana jest dwa razy
w roku, na którą zapraszani są zarządcy dróg publicznych, policja, radni, sołtysi i osoby
odpowiedzialne w Urzędzie Gminy za zarządzanie drogami gminnymi.
W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. na terenie Gminy Pawłowice odnotowano 251 zdarzeń
drogowych – doszło do 239 kolizji i 12 wypadków, w związku z czym 14 osób zostało rannych,
a 3 zginęły. Najwięcej zdarzeń miało miejsce w Pawłowicach (125), Warszowicach (58)
i Golasowicach (17). Głównymi przyczynami zdarzeń było nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu,
niedostosowanie prędkości do warunków ruchu oraz niezachowanie bezpiecznej odległości
pomiędzy pojazdami. Odnotowano tendencję wzrastającą w porównaniu do analogicznego
okresu roku ubiegłego, zwłaszcza w obrębie drogi krajowej nr 81 i drogi wojewódzkiej nr 938.
Aby zwiększyć bezpieczeństwo ruchu drogowego przebudowano przejście dla pieszych
na DK-81 w rejonie skrzyżowania z ul. Pszczyńską w Warszowicach, wprowadzono zmiany
w obowiązującej organizacji ruchu na drogach gminnych, przy ul. Polnej w Pawłowicach
i ul. Długiej w Golasowicach zostały zabudowane tablice z pomiarem prędkości rzeczywistej.
Ponadto organizowano spotkania, występowano na piśmie do zarządców: drogi krajowej nr 81,
drogi wojewódzkiej nr 938, Powiatowego Zarządu Dróg, o zwiększenie bezpieczeństwa
w rejonie przejść dla pieszych oraz określano wspólne działania mające zwiększyć
bezpieczeństwo na drogach.
Policja organizowała spotkania propagujące bezpieczne zachowania wszystkich uczestników
ruchu drogowego, zarówno pieszych, rowerzystów jak i kierowców pojazdów mechanicznych.
W roku 2018 rozpoczęto wdrożenie nowej organizacji ruchu dla sołectwa Pawłowice, Osiedle
Pawłowice i Pniówek. Zlikwidowano progi starego typu i wybudowano nowe, zgodne
z obowiązującymi przepisami prawa.
g) Tereny zielone
W zakres tej działalności wchodzi całoroczne utrzymanie parków, skwerów, terenów zielonych
i rekreacyjnych, łącznie z dodatkowym zagospodarowaniem nowych gminnych terenów,
utrzymanie placów zabaw dla dzieci i urządzeń wysiłkowych dla dorosłych. W roku 2018
wysadzono 16.846 szt. kwiatów jednorocznych i 200 róż okrywowych oraz 600 cebulek żonkili
w ramach akcji „Pole Nadziei”, a także założono 3 nowe rabaty kwiatowe w sołectwie Osiedle
Pawłowice z wysadzeniem 1.500 szt. kwiatów jednorocznych (ul. Górnicza oraz rejon
skrzyżowania ul. Górniczej z ul. Wojska Polskiego). W celu poprawy estetyki zakupiono dwie
wieże kwiatowe do obsady wiosną. Przeprowadzono inwentaryzację dendrologiczną drzew.
Na bieżąco prowadzone są remonty i wymiana ławek oraz koszy.
h) Targowisko gminne
W roku 2013 zostało otwarte targowisko gminne zlokalizowane w sąsiedztwie centrum
przesiadkowego. Wychodząc naprzeciw mieszkańcom i rolnikom podjęto działania,
aby zorganizować targ produktów tradycyjnych i lokalnych. Od września 2014 r. w każdy
czwartek odbywa się „Eko - Targ”, na którym pojawia się ponad 20 wystawców. Przedsięwzięcie
cieszy się zainteresowaniem zarówno mieszkańców jak i sprzedających. W roku 2018 oprócz
"Eko Targu" organizowany był "Pchli Targ" (umożliwienie mieszkańcom wyprzedaży i kupna
rzeczy używanych na targowisku w miesiącu: kwietniu, maju, czerwcu i wrześniu).
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i) Transport zbiorowy
W 1992 roku gmina Pawłowice przystąpiła do Międzygminnego Związku Komunikacyjnego,
powierzając Związkowi rolę organizowania komunikacji dla mieszkańców gminy. Transport
zbiorowy aktualnie jest obsługiwany przez 6 linii MZK oraz 5 linii transportu lokalnego.
Linie transportu lokalnego są skorelowane z autobusami MZK dowożącymi pasażerów
do ościennych gmin. Komunikacja lokalna wprowadziła mniejszy tabor, krótkie i szybkie linie,
częstsze kursy, nowe trasy obejmujące również obrzeża gminy, zapewniła dzieciom dowóz
do szkół, tańsze bilety dla pasażerów, a także niższe koszty utrzymania komunikacji. Bilet
dzienny uprawnia do wielokrotnego poruszania się wszystkimi liniami komunikacji lokalnej
w ciągu dnia za 1,00 zł oraz bilet miesięczny za 15,00 zł dla wszystkich pasażerów niezależnie
od wieku.
Dotacja na komunikację zbiorową w 2018 r. wyniosła 1.979.533,37 zł. W związku z potrzebami
mieszkańców linie komunikacji lokalnej są rozbudowywane, co pociąga za sobą coroczny wzrost
kosztów dotacji w stosunku do ilości wykonanych wozokilometrów. Na terenie gminy znajdują
się 72 przystanki (jedno lub dwustronne) komunikacji zbiorowej, w większości
z nowymi wiatami, z których korzystają zarówno przewoźnicy linii autobusowych obsługujących
Komunikację
Lokalną
Gminy
Pawłowice,
MZK,
jak
również
przewozy
szkolne
i zakładowe oraz prywatni przewoźnicy obsługujący kierunki tranzytowe na liniach WisłaKatowice-Wisła, Cieszyn-Katowice-Cieszyn, Pniówek KWK-Pszczyna, Wodzisław-Kraków.
Centrum przesiadkowe umożliwia połączenia linii tranzytowych z liniami lokalnymi,
obsługującymi poszczególne sołectwa i liniami MZK. W centrum przesiadkowym działa strefa
bezprzewodowego Internetu.
j) Fundusz sołecki
W roku 2018 po raz pierwszy w gminie realizowane były w sołectwach zadania w ramach
wyodrębnionego w budżecie gminy funduszu sołeckiego na ogólną kwotę 383.318,03 zł.
Zrealizowano łącznie 42 przedsięwzięcia. Realizacja zadań w ramach funduszu zgromadziła
na zebraniach wielu mieszkańców, którzy wspólnie decydowali, na co chcą wydać przeznaczone
na sołectwo środki finansowe. Do 30 września 2018 r. sołtysi złożyli uchwalone przez zebrania
wiejskie wnioski o przyznanie w roku budżetowym 2019 środków z funduszu na ogólną kwotę
408.572,26 zł.
k) Altany, place zabaw, urządzenia wysiłkowe
W ramach środków finansowych z inicjatyw lokalnych i funduszu sołeckiego w poszczególnych
sołectwach powstają altany będące miejscami integracji i wypoczynku. W roku 2018 powstała
altana w Golasowicach i Jarząbkowicach oraz zakupiono i zabudowano żaluzje do altan
w Warszowicach i Pawłowicach.
W ramach rozbudowy placu zabaw przy Miasteczku Ruchu Drogowego w sołectwie Osiedle
Pawłowice zakupiono kolejne urządzenia zabawowe dla dzieci. W Warszowicach
zagospodarowano teren pod Centrum Przyjazne Rodzinie. Zabudowano w ramach I etapu
podwójne urządzenie do ćwiczeń wysiłkowych, urządzenia zabawowe dla dzieci oraz ławki
i kosze. W ramach rewitalizacji parku przy ul. Zjednoczenia w Pawłowicach zabudowano nowe
urządzenia zabawowe dla dzieci. Przy ZSP w Golasowicach i ZSP w Krzyżowicach wybudowano
siłownie zewnętrzne.
W roku 2018 pozyskano 43.000,00 zł z budżetu Urzędu Marszałkowskiego na inicjatywę sołecką
w Warszowicach, w ramach której wybudowano plac zabaw u zbiegu ulic Stawowej
i Spokojnej.
l) Kanalizacja sanitarna oraz sieć wodociągowa - utrzymanie, inwestycje, remonty
Na terenie gminy prace związane z utrzymaniem sieci wodociągowo – kanalizacyjnej wykonuje
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji (GZWiK). Zakład jest jednostką organizacyjną gminy
nieposiadającą osobowości prawnej, funkcjonuje jako zakład budżetowy.
Zakład, podobnie jak w latach ubiegłych, w roku 2018 otrzymał tylko dotację celową
na zadania inwestycyjne w kwocie 4.078.637,45 zł. Przychody własne Zakładu wyniosły
11.987.806,34 zł. W Zakładzie liczba etatów wynosiła 50,5, natomiast zatrudnienie
- 52 pracowników. Celem GZWiK jest realizacja usług dostawy wody w wymaganej ilości
i jakości, pod odpowiednim ciśnieniem. Celem jest również utrzymanie w sposób ciągły
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i niezawodny sprawności urządzeń kanalizacyjnych i przyłączy kanalizacyjnych do realizacji usług
odprowadzania (w tym oczyszczania) ścieków. Wszystkie działania mają na uwadze
optymalizację
kosztów.
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). Cena brutto za odbiór
ścieków za 1 m3 na terenie gminy w roku 2018 wynosiła 6,16 zł. Cena z roku na rok
jest wyższa, gdyż zakład ponosi coraz większe nakłady związane z odtworzeniem sieci kanalizacji
sanitarnej.
Sieć kanalizacyjna w liczbach – stan na 31.12.2018 r.
Liczba podłączeń kanalizacyjnych prowadzących do budynków
mieszkalnych

3.535
(54 szt. w roku 2018)

Stosunek ilości mieszkańców korzystających z sieci
kanalizacyjnej do mieszkańców ogółem
Ilość odprowadzanych ścieków

97,91%
1.114.605 m3
1 321 259,88 m3
3.660
7,55 %

Ilość dostarczonej wody
Liczba klientów
Straty wody

Gmina Pawłowice jest zaopatrywana w wodę z dwóch głównych źródeł: Stacji Uzdatniania Wody
w Warszowicach korzystającej z 4 studni głębinowych (uruchomionej w 2017 r.)
oraz Stacji Uzdatniania Wody w Golasowicach bazującej na 2 studniach głębinowych
(uruchomionej w 2002 r.). Woda produkowana w SUW Golasowice rozprowadzana
jest w sołectwach południowych tzn. Golasowice, Jarząbkowice, Pielgrzymowice i Pawłowice
(ul. Stawowa, ul. Leśna) poprzez sieć wodociągową rozdzielczą, natomiast pozostałe sołectwa
od lipca 2017 r. korzystają z wody wyprodukowanej przez SUW Warszowice, która dostarcza
wodę mieszkańcom za pośrednictwem wybudowanej sieci wodociągowej magistralnej
o długości 11 km. Na sieci zabudowano komory wodomierzowe zasilane w wodę
także z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów z Katowic (GPW). Woda z GPW stanowi
rezerwowe zasilanie, na wypadek awarii magistrali lub SUW Warszowice.
Roczny zakup wody z GPW
ROK

2017

Zakup wody [m3]

751.373

2018
262.517

Roczna produkcja wody w SUW Golasowice
ROK
2017
Produkcja wody
225.205
[m3]

2018
202.854

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

2018
902.883

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji realizuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2021 przyjęty przez Radę Gminy
Pawłowice uchwałą nr XXXV/344/2018 dnia 27 lutego 2018 r. W ramach wieloletniego planu
w roku 2018 zrealizowano inwestycje:
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a) kanalizacyjne
Nazwa zadania
Sieć kanalizacji sanitarnej
ul. Zebrzydowicka 11 i 13
Pielgrzymowice
Sieć kanalizacji sanitarnej
ul. Olchowa Pielgrzymowice
Sieć kanalizacji sanitarnej
ul. Krótka Warszowice
Sieć kanalizacji sanitarnej
ul. Kanarkowa Pniówek – etap II

Długość sieci
[m]

Charakterystyka

Wartość [zł]

371

3 przyłącza

95.931,84

265

3 przyłącza

113.379,07

2.342

19 przyłączy
1 przepompownia ścieków

969.586,44

232

-

66.851,10

Długość sieci [mb]

Wartość [zł]

446,12

128.925,93

35,00

82.639,81

529,00 – sieć
264,00 - przyłącza

132.667,85

b) wodociągowe
Nazwa zadania
Średnica
Sieć wodociągowa z przyłączami
PE
przy ul. Boryńskiej
Ø110,63,40
w Warszowicach
PE Ø 110
Komora wodomierzowa
z odcinkiem sieci wodociągowej
przy ul. Zwycięstwa
Studnia bet.
w Krzyżowicach
Ø2500
Sieć wodociągowa ul. Wspólna –
PE Ø 110, 90,
ul. Długa w Pawłowicach
63,40, 32
i Golasowicach

Opracowano i zlecono dokumentacje projektowe
a) kanalizacyjne
Nazwa zadania

Charakterystyka

Opracowanie dokumentacji projektowej Długość sieci:
sieci kanalizacyjnej przy ul. Kanarkowej Ø200 PVC - 238,10 mb
w Pniówku-etap II
Ilość studni: 8
W trakcie realizacji.
Zlecenie projektu budowy sieci
kanalizacyjnej ul. 3 Maja
Termin wykonania
w Pawłowicach
do 30.04.2019
Projekt przebudowy Oczyszczalni
Uzyskano pozwolenie
Mechaniczno – Biologicznej Pniówek na budowę
Krzyżowice
b) wodociągowe
Nazwa zadania

Charakterystyka

Opracowanie dokumentacji projektowej
Długość sieci:
sieci wodociągowej przy ul. Kanarkowej
- PE Ø110 – 166,20 mb
w Pniówku-etap II
Zlecenie wykonania dokumentacji
Złożono w Starostwie
projektowej budowy sieci wodociągowej w celu uzyskania decyzji o
przy ul. Polnej- Szkolnej w Pawłowicach
pozwoleniu na budowę
Zlecenie wykonania projektu budowy
W trakcie realizacji.
sieci wodociągowej przy ul. Cieszyńskiej
Termin wykonania
w Pielgrzymowicach
do 30.04.2019
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Wartość szacunkowa
inwestycji
73.000,00 zł netto

120.000,00 zł netto

93.300,00 zł netto projekt
Wartość szacunkowa
inwestycji
30.000,00 zł netto
100.000,00 zł netto

20.000,00 zł netto

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

W trakcie realizacji.
Termin wykonania
do 30.04.2019

60.000,00 zł netto

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

W trakcie realizacji.
Termin wykonania
do 5.04.2019

275.000,00 zł netto

W trakcie realizacji.
Termin wykonania
do 05.04.2019

700.000,00 zł netto
do roku 2021

W trakcie realizacji
Termin wykonania
do 30.05.2019

20.000,00 zł netto
projekt 480.000,00 zł
netto do roku 2020

Zlecenie wykonania projektu
przebudowa sieci wodociągowej ul.
Pszczyńska, Żorska w Warszowicachetap I, II, III
Zlecenie wykonania projektu
przebudowy sieci wodociągowej przy ul.
Zjednoczenia w Pawłowicach
ł) Służby komunalne

Gminny Zespół Komunalny (GZK) jest jednostką organizacyjną gminy nieposiadającą osobowości
prawnej, funkcjonującą na zasadach jednostki budżetowej (otrzymuje z budżetu gminy 100%
środków finansowych na swoją działalność). Wykonanie wydatków GZK na koniec roku 2018
wyniosło: 3.670.675,74 zł.
W 2018 r. liczba etatów w GZK wynosiła 31,25 a liczba zatrudnionych pracowników - 32 osoby.
W GZK jest przewidzianych 12 etatów na prace interwencyjne oraz roboty publiczne finansowane
z Powiatowego Urzędu Pracy. W ramach robót publicznych prace w okresie
6 miesięcy na pełnym etacie wykonywała tylko jedna osoba. GZK co roku umożliwia
odpracowanie wyroków sądowych w ramach prac społecznych. W roku 2018 skierowanych było
9 osób do tych prac.
W centralnej części GZK usytuowany jest tymczasowo Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych PSZOK obsługujący wszystkie osiem sołectw gminy. W roku 2018 odebrano
z PSZOK-u 988 ton odpadów.
W ramach uporządkowania terenu zakładu i przygotowania do budowy nowego PSZOK-u
zlokalizowanego tuż przy siedzibie zakładu z dojazdem bezpośrednio z ul. Mickiewicza,
przebudowano wiaty garażowe wraz z zagospodarowaniem terenu GZK.
Inne zadania inwestycyjne wykonane przez GZK w roku 2018 to: modernizacja placu zabaw
w parku przy ul. Zjednoczenia w Pawłowicach, zakup i montaż windy w ośrodku zdrowia
przy ul. Kruczej w Pniówku.

3. Gospodarowanie lokalami
GZK realizuje zadania wynikające z obowiązującego na terenie Gminy Pawłowice Wieloletniego
Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym na lata 2015-2020. Rada Gminy Pawłowice
uchwaliła Program 23 czerwca 2015 r. uchwałą nr IX/74/2015. W Programie struktura zasobu
mieszkaniowego wynosiła: 32 mieszkania socjalne i 28 mieszkań komunalnych. W przypadku
odzyskania mieszkania komunalnego od dotychczasowego najemcy, Gmina stara się w pierwszej
kolejności zaspokajać potrzeby w zakresie dostarczania lokali socjalnych. Dlatego dotychczasowe
lokale komunalne są przekształcane na mieszkania socjalne.
W roku 2018 struktura zasobu mieszkaniowego gminy wynosiła: 36 mieszkań socjalnych
i 25 mieszkań komunalnych.
W okresie dwóch ostatnich lat lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali
socjalnych oraz najmu lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony przedstawia się następująco:
Stan na koniec 2017 Stan na koniec 2018
Liczba oczekujących do zawarcia umów najmu
3
6
lokali socjalnych
Liczba oczekujących do zawarcia umów najmu
lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony
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1

-

W GZK istnieje możliwość odpracowania przez najemców mieszkań komunalnych i socjalnych
zaległości czynszowych. W roku 2018 nikt z dłużników nie skorzystał z tej formy spłaty
zadłużenia. Należność główna zadłużenia na mieszkaniach komunalnych i socjalnych wynosi
141.203,00 (bez odsetek).
Stan techniczny budynków stanowiących mienie komunalne gminy jest dobry i nie wymaga
generalnych remontów. Potwierdzają to roczne przeglądy. W ramach bieżących napraw w roku
2018 wykonano odwodnienie budynku komunalnego w Pawłowicach przy ul. Grzybowej 31
(dawna ul. Pszczyńska 12) oraz wymieniono kocioł c. o. w Domu Ludowym Jarząbkowice.
GZK wykonuje również szereg zadań bieżących na terenie gminy:
- uzupełnianie ubytków w utwardzonych drogach gminnych, naprawa dróg i chodników gminnych;
- likwidacja dzikich wysypisk, sprzątanie przystanków autobusowych;
- zamiatanie placów, ulic i chodników;
- urządzanie rabat;
- czyszczenie ulicznych kratek ściekowych;
- obsługa tablic ogłoszeniowych;
- montaż i uzupełnianie oznakowania;
- przeglądy techniczne placów zabaw;
- obsługa techniczna imprez gminnych;
- wycinka i pielęgnacja drzewostanu gminnego, koszenie gminnych gruntów;
- roboty remontowe w obiektach gminnych;
- administrowanie budynkami: Dom Ludowy w Pniówku i Jarząbkowicach, budynek Kółka
Rolniczego w Pielgrzymowicach oraz wydzielona część budynku OSP w Golasowicach, inhalatorium,
targowisko gminne.
Dzięki zatrudnieniu w GZK arborysty większość wycinki i pielęgnacji drzew realizowana
jest bez użycia podnośników koszowych.
W roku 2018 GZK dodatkowo zajmowało się realizacją 12 zadań zgłoszonych w ramach funduszu
sołeckiego.

4. Cmentarz komunalny
Cmentarzem komunalnym wraz z domem przedpogrzebowym zlokalizowanym w Pawłowicach
przy ul. Pszczyńskiej, zarządza GKZ. Aktualny obszar pozwala zabezpieczyć pochówek na okres
10-15 lat, dlatego podjęto starania w celu zapewnienia większego terenu.
Na terenie cmentarza znajduje się kolumbarium na 36 nisz. Na koniec roku 2018 wykorzystano
16 nisz. W roku 2018 na zlecenie GZK firma zewnętrzna wykonała remont alejek asfaltowych.

5. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Teren gminy Pawłowice pokryty jest w 100% miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
dla gminy Pawłowice uchwalone zostało w 2009 r., w 2015 r. dokonano jego zmian.
W 2018 roku:
- Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu strefy produkcyjnej
w sołectwie Pawłowice (powierzchnia 31,3969 ha) – Uchwała Rady Gminy Pawłowice
Nr XL/396/2018 z dnia 11 września 2018 r.
- Sporządzono analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i podjęto uchwałę
w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz planów miejscowych obowiązujących na obszarze gminy Pawłowice
– Uchwała Rady Gminy Pawłowice Nr XLII/404/2018 z dnia 16 października 2018 r.
Analiza została sporządzona zgodnie z art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Jednym z elementów analizy jest wykonany bilans terenów przeznaczonych pod
zabudowę w obowiązujących aktualnie miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że na podstawie obecnie obowiązujących miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego gmina Pawłowice posiada rezerwy terenowe o w pełni
wykształconej strukturze funkcjonalno-przestrzennej na poziomie około 350,6 ha (w tym 180,6
ha pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną), co w przeliczeniu na działki przeznaczone pod
zabudowę wynosi średnio około 3500 działek (w tym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
ponad 1800 działek).
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Przyjmując, że rocznie, średnio wydawanych jest około 60 pozwoleń na budowę budynków
mieszkalnych jednorodzinnych na terenie gminy Pawłowice, to na obecnie wyznaczonych
w planach zagospodarowania terenach, działek budowlanych wystarczy na około 30 lat.

6. Budownictwo
W 2018 r. Wydział Architektury Starostwa Powiatowego w Pszczynie wydał dla terenu gminy
Pawłowice 64 pozwolenia na budowę budynków, w tym 47 pozwoleń dotyczyło budowy budynków
mieszkalnych. W tym samym okresie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego
w Pszczynie zgłoszono do użytkowania z terenu Gminy Pawłowice 54 budynki,
w tym 50 budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Tendencja rozwoju budownictwa
mieszkaniowego w gminie jest na stałym poziomie.
Ruch budowlany na terenie Gminy Pawłowice w 2018 roku.
Budynki zgłoszone do
użytkowania
Budynki mieszkalne

Inne budynki

50

4

Wydane pozwolenia na budowę
i zgłoszenia zamiaru budowy
Budynki
Inne budynki
mieszkalne
47
17

a) Numeracja budynków i nazewnictwo ulic
W 2018r. na terenie gminy nadano numery porządkowe dla 60 budynków, a dla jednego budynku
zmieniono numer.
Nadano nazwy drogom:
• ulica Radosna dla drogi bocznej od ul. Wspólnej w Pawłowicach,
• ulica Przemysłowa dla obwodnicy sołectwa Pawłowice w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 933 w Pawłowicach i Pniówku na odcinku od skrzyżowania z ul. Mickiewicza
w kierunku zachodnim.
b) Gospodarowanie nieruchomościami
W 2018 r. nie uległy zmianie granice administracyjne Gminy Pawłowice, która prowadzi swoją
działalność samorządową na obszarze 7568 ha (powierzchnia geodezyjna).
Zbycie nieruchomości w 2018 r.
Numer
Pow.
Obręb
działki
[ha]

Forma

Warszowice

4448/
123

0,0137

sprzedaż w trybie
bezprzetargowym

Warszowice

1677/43

0,2904

sprzedaż po przetargu

Pielgrzymowice

2045/
160

0,2431

sprzedaż po przetargu

Warszowice

1681/43

0,2432

sprzedaż po przetargu

Razem: 0,7904
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Opis
powiększenie nieruchomości sąsiedniej
przy ul. Kolejowej
z przeznaczeniem
pod zabudowę
przy ul. Zacisze
z przeznaczeniem
pod zabudowę przy
ul. Golasowickiej
z przeznaczeniem
pod zabudowę
przy ul. Stawowej

Nabycie nieruchomości w 2018 r.
działka

pow.
[ha]

764

0,0440

296/48

0,0183

1629/66

0,0022

Razem

0,0645

758/158
240/36
255/68
157/88

0,1074
0,1090
0,1500
0,5250

156/87

0,9214

Razem

1,8128

2648/119

Pielgrzymowice

Jarząbkowice

decyzja Wojewody Śląskiego
stwierdzająca nabycie z
mocy
prawa z dniem 1.07.2000 r.
art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami
– decyzja
Wojewody Śląskiego
Akt Notarialny - umowa
sprzedaży

opis
teren rolny
przy ul. Miarki
poszerzenie
ul. Cieszyńskiej
pod przepompownią
przy ul. Powstańców

decyzja Wojewody Śląskiego
stwierdzająca nabycie z
mocy prawa z dniem
27.05.1990 r.

Gminna droga
publiczna
ul. Rolnicza

0,0094

art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami
– decyzja z mocy prawa

ul. Nowa

549/54

0,0382

Akt Notarialny - umowa darowizny prawa użytkowania wieczystego

przy ul. Wodzisławskiej na terenie
sołectwa
Osiedle Pawłowice

Razem

0,0476

4443/108

0,2697

4445/87

0,0343

Akt notarialny - umowa
sprzedaży i umowa ustanowienia służebności drogi
Akt notarialny - umowa
sprzedaży i umowa ustanowienia służebności drogi

parking
"Warszowice
Centrum"

Razem

0,3040

721/47

0,0202

1597/47

0,1941

1598/47

0,8830

488/11

0,0539

Razem

1,1512

SUMA

3,3801

Pawłowice

Warszowice

Pniówek

forma

decyzja Wojewody Śląskiego
stwierdzająca nabycie
z mocy prawa z dniem
27.05.1990r.

ul. Krucza
ul. Dąbkowa –
- ul. Krucza

W 2018 r. łączna powierzchnia gruntów, które zostały oddane do użytkowania wieczystego
nie uległa zmianie i zajmuje obszar 11,2358 ha.
Powierzchnie gruntów oddanych do użytkowania wieczystego, w zależności od przeznaczenia,
przedstawiają się następująco:
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Powierzchnie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.
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
W dniu 24.05.2018 r. decyzją nr GPGM.6844.1.2016 Wójta Gminy Pawłowice nieruchomość
zabudowana stacją uzdatnia wody wraz z obiektami towarzyszącymi w Warszowicach została
oddana Gminnemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Krzyżowicach w trwały
zarząd na czas nieoznaczony. Nieruchomość położona jest w Warszowicach u zbiegu ulic Gajowej
i Kolejowej i obejmuje obszar 1,4618 ha. Wartość przekazanego majątku wyniosła
5.488.000,00 zł.
W minionych latach w trwały zarząd oddano 22 nieruchomości o łącznym obszarze 22,086 ha.

7. Ochrona środowiska
Gmina prowadzi działania na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz prawa ochrony środowiska, programu ochrony środowiska, w ramach których podejmowane
są uchwały precyzujące kierunki funkcjonowania Gminy w zakresie:
Likwidacja dzikich wysypisk i sprzątanie dróg:
Dzikie wysypiska są sprzątane na bieżąco, co powoduje zmniejszenie ilości ich powstawania.
Po
części
jest
to
wynikiem
wzrostu
świadomości
ekologicznej
mieszkańców
oraz funkcjonowania PSZOK – Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Sprzątaniem porzuconych odpadów i sprzątaniem pasów drogowych zajmują się pracownicy
i podopieczni Gminnego Zespołu Komunalnego.
Zbiórka odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych:
W związku z kończącymi się z dniem 30 czerwca 2018 roku umowami na odbiór
i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych, przeprowadzono przetarg
na kolejny okres od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2020 roku. W wyniku przetargu wzrosły
opłaty za odbiór odpadów segregowanych z kwoty 7,00 zł do 10,50 zł. Opłata za odbiór odpadów
oddawanych jako zmieszane wzrosła z 14,00 zł do 21,00 zł.
1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Od 1 lipca 2013 r. na terenie Gminnego Zespołu Komunalnego (GZK) w Pawłowicach
przy ul. Mickiewicza 28a, usytuowany jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
PSZOK. To miejsce, gdzie mieszkańcy wszystkich ośmiu sołectw mogą oddać odpady
segregowane poza wyznaczonymi terminami zbiórek oraz takie, które nie są odbierane
bezpośrednio z posesji, np. gruz, odpady budowlane, baterie, świetlówki czy przeterminowane
lekarstwa. Od poniedziałku do piątku, w wyznaczonych godzinach mieszkańcy mogą oddawać
odpady do kontenerów na terenie PSZOK-u, skąd sukcesywnie są one odbierane
i przekazywane do dalszego zagospodarowania poza teren gminy przez podmiot zajmujący
się odbiorem odpadów komunalnych wybranym w drodze przetargu.
W roku 2018 odebrano z PSZOK-u 988 ton odpadów. Usytuowanie pojemników na odpady
w centralnym miejscu zakładu pracy jakim jest GZK ma charakter tymczasowy i jest bardzo
uciążliwe. Wyznaczone miejsce powoduje utrudnienia dla firmy odbierającej odpady, zakładu
pracy jakim jest GZK oraz dla mieszkańców przywożących odpady. Przeprowadzona w 2016 r.
kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wskazała konieczność wykonania
szczelnego utwardzenia miejsca usytuowania pojemników na odpady. W związku z powyższym,
zdecydowano o budowie nowego PSZOK-u. Nadal będzie on funkcjonował przy GZK,
ale będzie zlokalizowany w innym miejscu, tuż przy siedzibie zakładu z dojazdem bezpośrednio
z ul. Mickiewicza. Nowoczesny PSZOK zajmie około 11 arów i częściowo ma być wybudowany na
gruntach gminnych, a częściowo (6,5 ara) na gruntach należących obecnie do Skarbu Państwa,
zarządzanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa KOWR.
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2. Zbiórka odpadów komunalnych zmieszanych.
Zbiórka odpadów komunalnych w 2018 roku w głównej mierze odbywała się na zasadach
ustalonych od 2013 roku. Ilość odebranych zmieszanych odpadów komunalnych wynosi 1475,15
ton.
3. Zbiórka odpadów segregowanych.
W ramach systemu gospodarowania odpadami od mieszkańców gminy odbierane są odpady
segregowane, m.in. takie jak: 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. Celem Gminy jest zwiększenie ilości odbieranych odpadów selektywnych
względem odpadów zmieszanych. W roku 2018 znacznie wzrósł recykling odpadów budowlanych
i rozbiórkowych. Najistotniejszy jest jednak wzrost recyklingu frakcji papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła. Wzrost osiągnięty w roku 2018 nie spełnia wymogów, jakie należy osiągnąć
w latach przyszłych. Brak wykonania odpowiedniego poziomu segregowania odpadów może
spowodować naliczenie Gminie kar finansowych.
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła nie może być mniejszy niż:
ROK

2017

2018

2019

2020

Wymagany poziom

20

30

40

50

Poziom osiągnięty
przez Gminę

30

31

-

-

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów
budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne musi być większy niż:
ROK

2017

2018

2019

2020

Wymagany poziom

45

50

60

70

Poziom osiągnięty
przez Gminę

57

93

-

-

Poziom ograniczenia ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania osiągnięty przez Gminę w roku 2018 spełnia wymagane wartości.
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania nie może być większy niż:
ROK

2017

2018

2019

2020

Wymagany poziom

45

40

40

35

Poziom osiągnięty
przez Gminę

44

27

-

-

Dla mieszkańców prowadzone są działania informacyjne i edukacyjne. W roku 2018 wydano
ulotkę informującą, jak poprawnie segregować odpady komunalne, a w Racjach Gminnych
publikowano artykuły na ten temat.
Ilość odebranych odpadów bezpośrednio z nieruchomości oraz w PSZOK-u:
- segregowanych (tworzywa sztuczne, szkło, makulatura, odpady biodegradowalne, popiół):
2.427,93 ton,
- gruz i odpady budowlane: 868,96 ton.
4. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych realizowana była dwa razy w roku, wiosną i jesienią,
poprzez tzw. „wystawki”. Niezależnie od tych terminów odpady wielkogabarytowe
są przyjmowane w PSZOK-u w Pawłowicach, gdzie znajduje się specjalny kontener. Odpady
wielkogabarytowe z terenu zabudowy wielorodzinnej zwartej (Osiedle Pawłowice) są odbierane

16

raz na dwa tygodnie, przez cały rok. Ilość odebranych odpadów wielkogabarytowych w 2018
roku wynosiła 325,86 ton.
Ogółem w ciągu roku 2018 z terenu gminy zostało odebranych 5100 ton odpadów.
Ilość odebranych odpadów utrzymuje się na zbliżonym poziomie w odniesieniu do lat
poprzednich.
5. Utylizacja azbestu.
Na podstawie podjętej przez Radę Gminy Pawłowice uchwały nr XLIII/481/2014 z dnia
28 października 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji do demontażu, transportu i utylizacji
materiałów zawierających azbest pochodzących z terenu Gminy Pawłowice, mieszkańcy
otrzymują dotację z gminy w wysokości 75% kosztów związanych z demontażem, transportem
i utylizacją materiałów zawierających azbest, ale nie więcej niż 5000 złotych. W 2018 roku
udzielono 7 dotacji do usunięcia azbestu z terenu nieruchomości w ilości 11,59 tony,
na którą przekazano kwotę 15.918,00 zł.
W październiku 2018 r. gmina otrzymała dotację ze środków unijnych w wysokości 1.000.000,00
zł na dofinansowanie kosztów demontażu i utylizacji azbestu oraz montażu nowego pokrycia
dachowego z limitem 8.000,00 zł wartości netto za tonę utylizowanego azbestu. Realizacja
otrzymanego dofinansowania będzie prowadzona w latach 2019-2020.
6. Redukcja niskiej emisji.
Mając na uwadze zły stan powietrza, gmina Pawłowice konsekwentnie podejmowała działania,
które wspierały inwestycje ograniczające zanieczyszczenie powietrza uwzględniające potrzeby
indywidualnych gospodarstw domowych i instytucji gminnych.
W ramach ograniczania niskiej emisji dwutlenku węgla, zmniejszenia energochłonności instalacji
i obiektów oraz pozyskania na ten cel środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, Rada Gminy
Pawłowice uchwaliła dnia 23 lutego 2016 r. uchwałą nr XVI/144/2016 „Plan gospodarki
niskoemisyjnej dla Gminy Pawłowice”. Rada Gminy Pawłowice dnia 21 listopada 2017 r. podjęła
uchwałę nr XXXII/301/2017 w sprawie udzielenia dotacji do inwestycji służących ochronie
powietrza na terenie gminy Pawłowice. W ramach podjętej uchwały mieszkańcy mogli otrzymać
dotację w 2018 r. do wymiany źródła ciepła w wysokości 50% kosztów, ale nie więcej niż
3.000,00 zł i dotację 50% do wymiany źródła ciepła służącego podgrzewaniu wody użytkowej,
ale nie więcej niż 2.000,00 zł. W okresie 2018 roku udzielono mieszkańcom dotacji do wymiany
16 kotłów oraz do montażu 2 pomp ciepła do ogrzewania wody użytkowej na łączną kwotę
53.088,00 zł.
W związku z zamiarem zwiększenia ilości usuwanych starych kotłów węglowych zasypowych
niespełniających wymagań 5 klasy, Rada Gminy Pawłowice dnia 24 kwietnia 2018 r. podjęła
uchwałę nr XXXVII/358/2018 w sprawie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy
Pawłowice na lata 2018-2019. Na podstawie przyjętego Programu w roku 2018 Gmina pozyskała
3.352.000,00 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach na lata 2018-2019. 952.000,00 zł. 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. Wysokość dotacji dla właściciela
nieruchomości wynosi do 70% kosztów kwalifikowanych instalacji urządzenia grzewczego,
jednak nie więcej niż 7.000,00 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,
- 156 szt. kotłów gazowych,
- 1 szt. podłączenia do sieci ciepłowniczej,
- 1 szt. pompy ciepła.
W 2018 roku wymieniono już 183 stare kotły węglowe.
Podczas Dni Pawłowic zorganizowano pokaz ekologicznych kotłów.
7. Odnawialne źródła energii.
W 2018 roku podjęto następujące działania związane z pozyskaniem energii ze źródeł
odnawialnych:
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Nazwa zadania

Krótki opis oraz szacowany efekt ekologiczny

Koszt całkowity

Budowa instalacji
fotowoltaicznych
dla instytucji
publicznych
w Gminie
Pawłowice

Projekt dotyczy budowy 3 instalacji fotowoltaicznych
o łącznej mocy 118,2 kWp. Wyprodukowana energia
elektryczna będzie zasilała instalacje elektryczną Szkoły
Podstawowej nr 1 w Pawłowicach, Szkoły Podstawowej w
Pielgrzymowicach
oraz
budynku
Urzędu
Gminy
w Pawłowicach. Realizacja projektu zakończona
w grudniu 2018 r. Efektem ekologicznym projektu
jest ograniczenie emisji CO2 o 142,912 ton/rok
oraz 105,6kg/rok PM10. Zakładana roczna produkcja
energii to 105,6 MWh rocznie.
Szacunkowe obliczenia wskazują, że w poszczególnych
instytucjach energia z OZE będzie stanowiła:
- 65,8 % energii zużytej rocznie w SP w Pielgrzymowicach,
- 68,58% energii zużytej rocznie w SP 1w Pawłowicach,
- 33,3% energii zużytej rocznie w UG Pawłowice.
Projekt dotyczył budowy 177 instalacji fotowoltaicznych
o łącznej mocy 0,86996 MW. Wyprodukowana energia
elektryczna miała zasilać instalacje elektryczne w
indywidualnych gospodarstwach domowych. Wniosek
złożono w maju 2018 r. Realizacja projektu
była przewidziana na lata 2019-2020, pod warunkiem
otrzymania dofinansowania z RPO WSL 2014-2020.
Konkurs rozstrzygnięto w maju 2019 r. Wniosek nie
otrzymał dofinansowania.
Projekt dotyczy budowy 6 instalacji fotowoltaicznych
o łącznej mocy 256,78kWp. Wyprodukowana energia
elektryczna będzie w całości spożytkowana na potrzeby
własne Gminnego Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Gminie Pawłowice. Celem nadrzędnym projektu jest
ochrona zdrowia mieszkańców przed zanieczyszczeniami
powietrza poprzez realizację projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii. Efektem ekologicznym projektu jest ograniczenie emisji CO2 o 333,58 tony/rok
oraz 246,49 kg PM10/rok. Zakładana produkcja energii
to 246,50 MWh rocznie.
Realizacja projektu zakończona w styczniu 2018 r.
Szacuje się, że 7% potrzebnej w GZWiK energii elektrycznej będzie pochodziła z OZE.

763.734,11 zł.

Budowa i montaż
instalacji
fotowoltaicznych
w
indywidualnych
gospodarstwach
domowych
w Gminie
Pawłowice
Budowa instalacji
fotowoltaicznych
przy stacjach
uzdatniania wody
i oczyszczalniach
ścieków
Gminnego
Zakładu
Wodociągów
i Kanalizacji
w Gminie
Pawłowice

1

. Projekt w trakcie rozliczenia, kwota może ulec zmianie.
. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
3
. Projekt w trakcie rozliczenia, kwota może ulec zmianie.
2
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Dofinansowanie
w wysokości
501.024,821 zł
w ramach RPO
WSL 2014-20202

4 297 116,00 zł.
Dofinansowanie
w wysokości
3.301.995,00 zł
w ramach RPO
WSL 2014-2020

1.389.404,17 zł.
Dofinansowanie
w wysokości
588.384,663 zł
w ramach RPO
WSL 2014-2020

8. Inne działania:
- W ramach ochrony przed hałasem w roku 2018 zarządca drogi rozpoczął proces zabudowy
ekranów akustycznych przy Drodze Krajowej nr 81 na odcinku Warszowice i Pawłowice.
- W sezonie grzewczym przeprowadzane są wspólnie z policją kontrole nieruchomości
w zakresie możliwości spalania odpadów oraz spalania paliwa niezgodnego z tzw. uchwałą
antysmogową dla województwa śląskiego.
- Gmina utrzymuje 8 czujników – sensorów firmy Airly z Krakowa do badania stanu jakości
powietrza, które umieszczono po jednym w każdym sołectwie. Sensory pobierają następujące
dane pomiarowe z miejsc zamontowania:
- stężenie pyłów zawieszonych PM2.5 oraz PM10,
- temperaturę powietrza wyrażoną w stopniach Celsjusza,
- wilgotność,
- ciśnienie.
Dane pomiarowe przekazywane są automatycznie, na bieżąco można je śledzić na mapie online.
Strona on-line z mapą czujników: https://map.airly.eu.
- Na stronie internetowej www.pawlowice.pl stworzono zakładkę o jakości powietrza
na terenie Gminy Pawłowice.
- Cyklicznie w lokalnej gazecie „Racje Gminne” pojawiają się artykuły związane
z zanieczyszczeniem powietrza.
a) Wychwytywanie bezpańskich psów i usuwanie padliny
W ramach uchwalonego przez Radę Gminy Pawłowice dnia 27 marca 2018 r. uchwałą
nr XXXVI/351/2018 Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pawłowice, organizowane i finansowane jest
wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Pawłowice. Gmina 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 ich właścicieli do 14 dni, są poddawane sterylizacji lub kastracji oraz
czipowane i przekazywane do adopcji. W 2018 roku odłowiono 42 sztuki psów i poniesiono koszty
z tym związane w wysokości 53.796,83 zł.
Na terenie Pawłowic znajdują się dystrybutory z torebkami na psie odchody, do których wkłady
zakupuje Gmina. W 2018 roku zakupiono 55.000 sztuk zestawów ANIMALS na psie odchody
za 9.809,25 zł.
Padłe zwierzęta z terenów, których właścicielem jest gmina, usuwane są na koszt gminy.
W 2018 roku było 8 przypadków odbioru padłych zwierząt, koszt ich usunięcia to: 1.036,80 zł.
Natomiast ranne dzikie zwierzęta znalezione na terenie gminy przekazywane są na koszt Gminy
Pawłowice do Leśnego Pogotowia w Mikołowie. W 2018 roku było 16 przypadków odbioru rannych
zwierząt, poniesiono z tego tytułu koszt: 7.810,50 zł.
b) Zielone Pracownie
Gmina Pawłowice w 2018 roku złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wykonanie Zielonej Pracowni w Zespole Szkół
Ogólnokształcących im Jana Pawła II w Pawłowicach, która powstała w listopadzie 2018 roku.
Gmina Pawłowice w formie dotacji z WFOŚiGW w Katowicach otrzymała pokrycie 80% kosztów
pracowni w kwocie prawie 30.000,00 zł. Realizacja „Zielonej Pracowni” polegała
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.

8. Rolnictwo
Rolnicy z terenu gminy są członkami Śląskiej Izby Rolniczej natomiast Gmina Pawłowice wnosi
corocznie do Izby Rolniczej odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku
rolnego.
W celu utrzymania w dobrym stanie technicznym urządzeń melioracyjnych i zabezpieczenia
terenów przed lokalnymi podtopieniami gmina przyznaje dotacje z budżetu gminy.
Beneficjentami dotacji w roku 2018 były Spółki Wodne w: Pawłowicach, Pielgrzymowicach,
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Warszowicach, Jarząbkowicach. Dotacja z budżetu gminy dla spółek wodnych wyniosła:
131.429,32 zł.
Składki na spółki wodne płacone przez mieszkańców są bardzo niskie i nie wystarczają
na pokrycie kosztów realizacji zadań wykonywanych przez spółki. Składka na:
- Spółkę Wodną w Pielgrzymowicach od posesji do 1 ha wynosi 14,00 zł i za każdy następny
1 ha wynosi 2,00 zł.
- Spółkę Wodną w Pawłowicach od posesji do 1 ha wynosi 12,00 zł i za każdy następny
1 ha wynosi 5,00 zł.
- Spółkę Wodną w Jarząbkowicach od posesji do 1 ha wynosi 10,00 zł i za każdy następny
1 ha wynosi 5,00 zł.
- Spółkę Wodną w Warszowicach od posesji do 1 ha wynosi 12,00 zł i za każdy następny
1 ha wynosi 2,00 zł.
W roku 2018 r. cztery spółki wodne działające na terenie gminy z dotacji z budżetu Gminy
Pawłowice wykonały koszenia rowów melioracyjnych o długości 40.833 mb w I koszeniu,
39 352 mb w II koszeniu. Spółki ogółem wykonały konserwację 5.246 metrów rowów
melioracyjnych.
Na terenach górniczych JSW S. A. naprawa urządzeń melioracyjnych jest prowadzona
przez KWK Pniówek. Ponadto, Gmina wykasza 6 km rowów melioracyjnych
na nieruchomościach gminnych.
Dla Rolników w Urzędzie Gminy organizowane są dwa razy w miesiącu dyżury pracowników
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Pszczyny oraz Powiatowego Zespołu
Doradztwa Rolniczego z Pszczyny. Dodatkowo, w okresie od połowy marca do połowy maja
zorganizowano pomoc pracownika Ośrodka Doradztwa Rolniczego z Pszczyny w wypełnianiu
wniosków o dopłaty bezpośrednie do upraw oraz materiału siewnego, które od 2018 roku należy
składać drogą elektroniczną. Zorganizowano dwa szkolenia dla rolników.
W gminie pielęgnowana jest tradycja organizacji Gminnych Dożynek, podziękowania rolnikom
za trud włożony w pracę i za zebrane plony. Dożynki są organizowane co roku w innym sołectwie.
W organizację dożynek zaangażowana jest społeczność danego sołectwa wraz z pracownikami
Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnego Zespołu Komunalnego. W roku 2018
dożynki odbyły się 2 września w Warszowicach. Podczas dożynek rozstrzygane są konkursy
na „Najbardziej estetycznie zagospodarowaną zagrodę wiejską Gminy Pawłowice” oraz
„Najpiękniejszy ogródek przydomowy Gminy Pawłowice”. Nagrodzeni otrzymują bony finansowe
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. W 2018 roku
246 rolników skorzystało z możliwości zwrotu podatku akcyzowego, a kwota wypłaty zwrotu
podatku wyniosła ponad 256.000,00 zł.

9. Oświata
Oświata w Gminie jest traktowana priorytetowo, subwencja oświatowa z budżetu państwa
w roku 2018 wyniosła: 21.326.926,00 zł.
Ogółem wydatki z budżetu gminy na oświatę w roku 2018 wyniosły 34.498.801,44 zł.,
co stanowiło 37 % budżetu gminy.
Roczny koszt na ucznia w szkole za rok 2018 wyniósł: 10.281,04 zł.
Roczny koszt na dziecko w przedszkolu za rok 2018 wyniósł: 8.717,43 zł.
Liczba
Liczba
Liczba
Liczba

etatów nauczycieli w publicznych szkołach i przedszkolach w gminie: 274,92.
zatrudnionych nauczycieli w publicznych szkołach i przedszkolach w gminie: 340.
etatów pracowników obsługi publicznych szkół i przedszkoli w gminie: 115,54.
zatrudnionych pracowników obsługi publicznych szkół i przedszkoli w gminie: 137.

Kompleksową obsługę finansową publicznych szkół i przedszkoli w Gminie wykonuje Gminny
Zespół Oświaty (GZO), który jest jednostką organizacyjną Gminy nieposiadającą osobowości
prawnej, funkcjonującą na zasadach jednostki budżetowej. W 2018 r. w GZO liczba etatów
wynosiła 14, natomiast liczba zatrudnionych pracowników: 15.
Wydatki na obsługę GZO w roku 2018 wyniosły: 1.287.429,28 zł.
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W roku 2018 na terenie gminy Pawłowice funkcjonowały następujące placówki oświatowe:
1) Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach;
2) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Pawłowicach wraz z oddziałami
gimnazjalnymi;
3) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pawłowicach wraz z oddziałami gimnazjalnymi;
4) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Golasowicach;
5) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Krzyżowicach;
6) Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach wraz z oddziałami gimnazjalnymi;
7) Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Warszowicach;
8) Publiczne Przedszkole nr 1 w Pawłowicach;
9) Publiczne Przedszkole w Pielgrzymowicach;
10) Publiczne Przedszkole w Warszowicach.
W minionym roku funkcjonowały również na terenie gminy:
- Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia” w Pawłowicach, do którego uczęszczało około 40
dzieci miesięcznie;
- Niepubliczne Przedszkole „Iskierka” w Osiedlu Pawłowice, do którego uczęszczało około 60
dzieci miesięcznie;
- Niepubliczne Przedszkole „Eduś” w Pawłowicach, do którego uczęszczało około 20 dzieci
miesięcznie;
- Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP im. Bł. Edmunda
Bojanowskiego w Pawłowicach, do którego uczęszczało około 25 dzieci miesięcznie;
- Niepubliczne -Przedszkole "Jaś i Małgosia" w Jarząbkowicach, do którego uczęszczało około 25
dzieci miesięcznie.
Ponadto, na terenie Gminy działa niepubliczny żłobek PEPA dysponujący 60 miejscami. Żłobek
otrzymał w roku 2018 dotację z budżetu gminy w kwocie 219.800,00 (tj. 350,00 zł miesięcznie
na jedno dziecko).
Ogólna liczba uczniów i oddziałów w placówkach oświatowych.
Typ placówek

Liczba oddziałów

Liczba uczniów

szkoły podstawowe
(SP i oddz. gimnazjalne.)

93

1841

ponadgimnazjalne (ZSO)

16

388

Razem SP+ZSO

109

2229

Przedszkola

26

633

OGÓŁEM

135

2862

Liczba dzieci będących mieszkańcami Gminy Pawłowice, a uczęszczających do szkół w innych
gminach: 176.
Liczba dzieci niebędących mieszkańcami, a uczęszczających do szkół w gminie Pawłowice: 137.
Liczba dzieci będących mieszkańcami Gminy Pawłowice, a uczęszczających do publicznych
przedszkoli w innych gminach: 5.
Liczba dzieci niebędących mieszkańcami Gminy, a uczęszczających do publicznych przedszkoli w
gminie Pawłowice: 19.
Liczba dzieci niebędących mieszkańcami, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli
w gminie Pawłowice: 27.
a) Inwestycje oświatowe
W roku 2018 realizowane były zadania inwestycyjne oświatowe na ogólną kwotę 4.638.026,73
zł zrealizowano:
- Przebudowę parkingu przy SP w Pielgrzymowicach;
- Budowę instalacji fotowoltaicznych na SP 1 Pawłowice i SP Pielgrzymowice;
- Termomodernizację z częściową przebudową ZSP w Pawłowicach wraz z wymianą instalacji
wentylacji kuchni i instalacji hydrantowej oraz rozpoczęciem remontu bieżni;
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- Przystąpiono do opracowania dokumentacji na rozbudowę ZSP w Golasowicach;
- Przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę
PP w Warszowicach i Pawłowicach.
b) Opieka medyczna, pedagogiczna i logopedyczna
Opieka medyczna realizowana była przez pielęgniarki, które miały dyżury w szkołach
na terenie gminy. Pielęgniarki prowadziły zajęcia profilaktyki zdrowotnej z uczniami, kontrole
stanu zdrowia, udzielały doraźnej pomocy w nagłych przypadkach. W gminnych placówkach
wypadkowość nie jest duża. Podobnie jak w większości szkół, związana jest głównie
z kontuzjami na zajęciach wychowania fizycznego. Proces opieki i wychowania był wspierany
przez pracę pedagogów szkolnych. Biorąc pod uwagę logopedyczne problemy dzieci,
w przedszkolach i szkołach podstawowych byli zatrudniani logopedzi. W ramach profilaktyki
stomatologicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pawłowicach wykonano darmowe
przeglądy stomatologiczne.
c) Świetlica
W szkołach podstawowych ważnym zadaniem opiekuńczym, jakie gmina realizuje,
jest organizacja funkcjonowania świetlic szkolnych. Na terenie Gminy mamy 6 świetlic.
Ich zadaniem było sprawowanie opieki nad uczniami przed i po zajęciach szkolnych. Uczniowie
w świetlicy pod opieką nauczyciela oczekiwali na obiad, autobus powrotny do domu
lub na zajęcia lekcyjne. Świetlica jest dla nich miejscem, gdzie mogą odrobić lekcje samodzielnie
lub
z
pomocą
nauczyciela.
Świetlice
szkolne
były
czynne
od
godziny
7.00 do godziny 16.00.
d) Dożywianie
W każdej szkole uczniowie mają możliwość korzystania ze stołówki szkolnej. Szkoły zapewniają
obiady i herbatę dla uczniów. W przedszkolach dzieci mogą korzystać ze śniadań, obiadów
i podwieczorków. Opłaty wnoszone za posiłki nie są wysokie, gdyż zgodnie z przepisami
uczniowie mogą pokrywać jedynie koszt zakupu produktów, a koszty mediów i personelu
pokrywa gmina.
Ośrodek Pomocy Społecznej, na podstawie umowy z dyrektorem szkoły, pokrywał koszty
wyżywienia uprawnionych uczniów.
Dożywianie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.
Placówka

liczba dożywianych uczniów
ogółem

ZSO

w tym finansowani przez
OPS
30

1

SP nr 1

250

1

ZSP w Pawłowicach

325

6

ZSP w Golasowicach

138

1

ZSP w Krzyżowicach

53

4

198

1

47

3

PP nr 1

147

0

PP w Pielgrzymowicach

100

0

97

2

1385

19

SP w Pielgrzymowicach
SP w Warszowicach

PP w Warszowicach
Razem
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e) Organizacja i dofinansowanie wyjazdów na tzw. „zielone szkoły”
Podobnie jak w latach poprzednich, uczniowie klas III szkół podstawowych mieli możliwość
wyjazdu na dwutygodniowy odpoczynek tzw. „zielone szkoły”. Z tej formy urozmaicenia procesu
edukacji skorzystało 138 uczniów. Gmina Pawłowice podpisała umowę z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska w Katowicach na dofinansowanie wyjazdu uczniów.
Szkoła

170,00 zł
liczba dzieci
wyjeżdżających
ogółem

400,00 zł
dla uczniów
pobierających zasiłki
z OPS-u

Środki ogółem
z WFOŚiGW

ilość dofinansowań
z WFOŚiGW dla uczniów
SP nr 1

53

44

9

11.080,00

SP w
Golasowicach

23

22

1

4.140,00

SP w
Krzyżowicach

21

17

4

4.490,00

SP w
Warszowicach

41

35

6

8.350,00

0

0

0

0

138

118

20

SP
Pielgrzymowice
Razem

28.060,00

f) Zajęcia pozalekcyjne
Proces edukacji w szkole na różnych szczeblach to nie tylko obowiązkowe zajęcia, które należy
przeprowadzić, lecz również proces wspierania uczniów w rozwijaniu ich zainteresowań,
uzdolnień a także wspierania uczniów mających problemy w nauce. Szkoły realizowały takie
zajęcia w różnym zakresie, były to zajęcia informatyczne, przedmiotowe, sportowe. W szkołach
funkcjonowały chóry, zespoły wokalne, teatralne. Realizowano także inne zajęcia artystyczne tj.
plastyczne, fotograficzne, filmowe, decupage, czytelniczo-medialne, krawieckie.
g) Dowóz uczniów do szkół, w tym specjalnych
Obowiązek dowozu uczniów do szkół określony został w ustawie o systemie oświaty. Gmina
zgodnie z przepisami jest zobowiązana dowozić uczniów do szkół i przedszkoli, jeżeli droga ucznia
z domu do szkoły obwodowej przekracza:
3 km – dzieci 6-letnie do zerówki, uczniowie klas I-IV szkół podstawowych,
4 km – uczniowie klas V-VII szkół podstawowych i uczniowie oddziałów gimnazjalnych do czasu
ukończenia szkoły, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
Obowiązek dowozu realizowany był poprzez dowóz komunikacją lokalną.
Liczba uczniów dowożonych do szkół.
Placówka

Liczba uczniów

SP nr 1

132

SP nr 2

10

SP Golasowice

22

SP Krzyżowice

0

SP Pielgrzymowice

30

SP Warszowice

1

23

Razem

195

PP nr 1

0

PP w MO

0

PP Golasowice

2

PP Krzyżowice

0

PP Pielgrzymowice

6

PP Warszowice

0

Razem

8

W roku 2018 zgodnie z ustawą prawo oświatowe organizowany był również dowóz uczniów
do szkół specjalnych. Prowadzenie takich placówek jest zadaniem własnym powiatu, dlatego
uczniowie byli umieszczani w takich placówkach za pośrednictwem Starosty Pszczyńskiego,
na wniosek rodziców i na podstawie orzeczenia z poradni.
Lokalizacja szkoły

Liczba uczniów

Katowice

2

Jastrzębie Zdrój

8

Żory

9

Goczałkowice, Pszczyna

24

Kraków

1

ZSP Pawłowice

5

Razem

49

h) Bezpieczna droga do szkoły
Gmina zwraca uwagę na zapewnienie uczniom bezpiecznego dojścia do szkoły. Na najbardziej
newralgicznym przejściu przez ul. Wodzisławską w Pawłowicach (przy mleczarni) zamontowano
światło pulsujące. Na drodze wojewódzkiej 938 doszło do wypadku z udziałem uczennicy klasy
IV szkoły podstawowej. Gmina zorganizowała szereg spotkań, w tym z udziałem zarządcy drogi,
w celu poprawy bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu.
Jak co roku, uczniowie szkół podstawowych przystępowali do egzaminu na kartę rowerową,
którą łącznie zdobyło 245 uczniów.
Placówka

Liczba kart rowerowych

SP1

65

SP2

60

SP Warszowice

22

SP Pielgrzymowice

53

SP Krzyżowice

20

SP Golasowice

25

ZSO

0
razem

245

24

i) Wypadki w szkołach
W roku 2018 w gminnych szkołach miało miejsce ogółem 20 wypadków. Najczęściej
były to zdarzenia podczas zajęć wychowania fizycznego, podczas których, dochodzi do lekkich
kontuzji. Ponadto, zdarzają się wypadki na korytarzach, boisku, basenie i placach zabaw. Biorąc
jednak pod uwagę fakt, że nie są to ciężkie wypadki należy uznać nasze placówki
za bezpieczne. Mając na uwadze bezpieczeństwo w szkołach i przedszkolach, dyrektorzy
zwracają uwagę na potrzebę monitoringu wizyjnego zarówno w placówce jak i w jej otoczeniu.
Z jednej strony wpływa to na poczucie bezpieczeństwa wśród uczniów i ogranicza konflikty
między uczniami, z drugiej - przeciwdziała niszczeniu mienia.
j) Projekty unijne realizowane przez szkoły i dla szkół
W roku 2018 realizowane były projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej,
w tym:
1)
Zespół Szkół Ogólnokształcących - Projekt – „Kariera i Kompetencje" – zwiększenie
dofinansowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu
o Sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu to kwota: 210.836,70 zł.
2)
Szkoła Podstawowa w Warszowicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowicach, Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Krzyżowicach, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach, Gminny
Zespół Oświaty - Projekt – „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla siebie” ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020. Wartość projektu to kwota: 817.605,11 zł.
k) Programy stypendialne
Gmina kontynuowała trzy programy stypendialne dla najlepszej młodzieży:

1)

Uchwała nr XVI/146/2016 Rady Gminy Pawłowice z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie
lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży z gminy Pawłowice "Warto się
uczyć" dla absolwentów gimnazjów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Na podstawie
programu
został
uchwalony
regulamin
przyznawania
stypendiów
- Uchwała Nr XVI/147/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. W terminie do 15.09.2018 r. wpłynęły
43 wnioski z czego 11 uczniów spełniało warunki programu. W nagrodę laureaci otrzymują
od września do czerwca roku następnego stypendium w wysokości 200,00 zł. miesięcznie.
W związku z reformą oświatową i likwidacją gimnazjów Program jak i regulamin przyznawania
stypendiów został odpowiednio dostosowany na sesji rady gminy w październiku 2018 r.

2)

Uchwała nr XXXI/360/2010 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie lokalnego programu
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z Gminy Pawłowice. Na podstawie programu został
uchwalony regulamin przyznawania stypendiów „Motywacja” dla uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W terminie do 15.09.2018 r. wpłynęło 9 wniosków, z czego
5 spełniało warunki programu. W nagrodę laureaci otrzymują w okresie od września do czerwca
roku następnego stypendium w wysokości 300,00 zł (dwóch uczniów), 250,00 zł (jeden uczeń),
200,00 zł. (dwóch uczniów) miesięcznie. W związku z reformą oświatową i likwidacją gimnazjów
Program, jak i regulamin przyznawania stypendiów, został odpowiednio dostosowany na sesji
w październiku 2018 r.

3)

Uchwała nr XXII/282/2012 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie
Programu stypendialnego „Szansa”. Program wspiera finansowo i nagradza najzdolniejszych
studentów. W terminie do 30.10.2018 r. wpłynęło 16 wniosków, z czego 15 osób spełniało
warunki regulaminu. W nagrodę laureaci otrzymują w okresie od października do czerwca roku
następnego stypendium w wysokości 350,00 zł miesięcznie.
W gminie Pawłowice od wielu lat organizowane są liczne konkursy dla uczniów.
W roku 2018 zorganizowano:
1) Konkurs o tytuł najlepszego absolwenta – brali w nim udział uczniowie klas VII szkół
podstawowych i klas III liceum oraz klas IV technikum; konkurs rozstrzygnięty został
w czerwcu w trzech kategoriach, zależnie od typu placówek; uczniowie otrzymali nagrody
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finansowe o różnej wartości. Zgłoszono łącznie 39 wniosków, tytuł najlepszego absolwenta
otrzymało 8 uczniów.
2) Konkurs o tytuł najlepszego sportowca – brali w nim udział uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Laureaci miejsc od I do III otrzymali statuetki
i nagrody finansowe. Zgłoszono łącznie 65 wniosków, czołowe miejsca zajęło 15 uczniów,
wyróżnienie otrzymało 4 uczniów.
3) Konkurs o tytuł najlepszego ucznia – brali w nim udział uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjów, liceum i technikum. Zgłoszono 80 wniosków, warunki konkursu spełniało łącznie
68 uczniów, z czego 46 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów pojechało
na dwudniową wycieczkę do Kotliny Kłodzkiej, natomiast 6 uczniów szkół
ponadgimnazjalnych otrzymało nagrody finansowe.
4) Konkursy przedmiotowe dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych: z języka polskiego,
języka angielskiego, matematyki, historii i przyrody. Nagrodą dla laureatów miejsc I-III
były karty prezentowe do sklepu Decathlon wręczone podczas uroczystej gali w czerwcu.
5) Konkursy dla uczniów klas I-III szkół podstawowych: matematyczny, przyrodniczo –
ekologiczny i ortograficzny; laureaci miejsc od I do III zostali nagrodzeni.

10. Kultura
Gminny Ośrodek Kultury (GOK) jest Instytucją Kultury posiadająca osobowość prawną.
W skład GOK-u wchodzi Centrum Kultury w sołectwie Pawłowice oraz filia Centrum Kultury Osiedlowy Dom Kultury w sołectwie Osiedle Pawłowice. W 2018 r. w GOK-u liczba etatów wynosiła
21. Zatrudnionych pracowników na umowę o pracę było 24 oraz 16 osób na roczne umowy
zlecenia. GOK otrzymał dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 1.840.000,00 zł.
Ponadto, GOK otrzymał dotację celową na zakupy inwestycyjne w wysokości 89.325,54 zł.
Przychody własne GOK wyniosły 512.614,10 zł.
GOK organizuje oraz współorganizuje wraz z innymi instytucjami, związkami, stowarzyszeniami
czy lokalnymi grupami wydarzenia o charakterze rozrywkowym i kulturalnym na terenie Gminy
Pawłowice. Prowadzi zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz imprezy. Działalność
prowadzona jest również w budynku dawnego Kółka Rolniczego w Pielgrzymowicach
oraz w domach ludowych i strażnicach.
Liczba wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych w 2018 r. wyniosła 194 (w 2017 r. było to – 158
wydarzeń).
Wzrost
wydarzeń
kulturalnych
i
rozrywkowych
spowodowany
jest zintensyfikowaniem promocji działalności GOK-u i wzrostem zainteresowania współpracy ze
strony placówek oświatowych, organizacji pozarządowych.
Do kalendarza stałych imprez cyklicznych należą i były organizowane w 2018 roku:
- Dni Gminy Pawłowice,
- Przegląd Zespołów Ludowych „Złoty Talizman”,
- Gminny Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej,
- Konkurs plastyczny „Malujemy z natury”,
- Konkurs plastyczny „Wielkanocne Jajo”,
- Gminne Dyktando im. Heleny Brzozowskiej o Tytuł Mistrza Ortografii,
- Pawłowickie Spotkania Teatralne „Melpomania”.
GOK regularnie organizuje również: dyskoteki dla dojrzałych, dopołudniowe spotkania
z kulturą, cykl Wesołe Bajeczki, podusiowy teatrzyk, wystawy w galerii „II Piętro”.
Na przełomie kwietnia i maja 2018 r. przy Urzędzie Gminy zorganizowano również wystawę rzeźb
plenerowych Michała Batkiewicza pod tytułem "Anioły".
W doskonale wyposażonej sali widowiskowej z prawie 300 miejscami dla publiczności odbywały
się zwykle przy kompletnej widowni profesjonalne spektakle teatralne, koncerty i występy
kabaretów. Raz w miesiącu organizowano seanse filmowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Projekcja filmu odbywała się na prowizorycznym ekranie (horyzont sceniczny). Ze względu
na zainteresowanie mieszkańców i podniesienie jakości obrazu zakupiono ekran kinowy
o wymiarach 6x8 m.
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a) Grupy i zespoły
GOK Pawłowice prowadzi 16 grup i zespołów:
- 5 zespołów ludowych: Dziecięcy Zespół Regionalny, Talizman, Jarząbkowianki,
Pielgrzymowianie i Niezapominajki;
- 5 zespołów wokalnych: Pawłowickie Babeczki, Margo, Retro, Viola, grupa wokalna Fantazja;
- 4 grupy teatralne/musicalowe: grupa teatralna 20+, grupa musicalowa eM, Teatr Ruchu
i Animacji TRiA oraz grupa Mała Fanaberia;
- grupę wolontariuszy: Spinacz.
- W minionym roku powstał zespół ludowy Pielgrzymowianie oraz grupa teatralna 20+.
Ważniejsze osiągnięcia grup i zespołów w 2018 r.:
- II miejsce na VI Rybnickim Dziecięcym Festiwalu Teatralnym „Przestrzeń Wyobraźni”
dla grupy teatralnej Mała Fanaberia za przedstawienie "Psy i koty - psoty i kłopoty";
- I miejsce na XXV Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych „ZŁOTY KŁOS”
Euro-Folklor 2018 dla zespołu Talizman;
- II miejsce na XXV Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych „ZŁOTY KŁOS” EuroFolklor 2018 dla zespołu Jarząbkowianki;
- Grand Prix na XXIV Dziecięcym Festiwalu Teatralnym – Czerwionka – Leszczyny 2018 r.
dla grupy teatralnej TRiA za spektakl „Sen letniego wieczoru”;
- Ewa Sikora - instruktorka teatralna otrzymała "Klejnot Ziemi Pszczyńskiej" - nagrodę Powiatu
Pszczyńskiego dla wyróżniających się kobiet.
Premiery w 2018 r.
- marzec – spektakl „Sen letniego wieczoru” grupy teatralnej TriA;
- czerwiec - musical „Green Light 2” grupy musicalowej eM.
b) Zajęcia stałe
GOK prowadzi 17 kółek zainteresowań z uwzględnieniem grup wiekowych – 12 dla dzieci
i młodzieży (zajęcia językowe, plastyczne, muzyczne, taneczne, teatralne, szachowe
i ceramiczne) i 3 kursy EDUS dla seniorów (kursy językowe, komputerowe, plastyczne).
Promocja i rozszerzenie oferty zajęć dla dzieci pozwoliły na osiągnięcie największego jak dotąd
wskaźnika ilości osób uczestniczących w zajęciach.
W ubiegłym sezonie w zajęciach dla dzieci i młodzieży uczestniczyło ok. 200 osób,
a w zajęciach dla dorosłych ok. 130 kursantów. W sezonie 2018/2019 na zajęcia dla dzieci
i młodzieży uczęszcza obecnie ok. 240 osób, a w kursach EDU-S oraz zajęciach dla dorosłych
ok. 100 osób.
c) 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 i perkusji. Zajęcia Ogniska Muzycznego prowadzone są od siedmiu lat.
W sezonie 2017/2018 na zajęcia uczęszczało 83 dzieci. W sezonie 2018/2019 do ogniska
uczęszcza 78 uczniów.
d) Inicjatywa lokalna
W ramach inicjatyw lokalnych grupy mieszkańców złożyły wnioski, które zostały ocenione
wg kryteriów przyjętych w uchwale nr XXIX/283/2017 Rady Gminy Pawłowice z dnia
20 czerwca 2017 r. Zrealizowano 28 zadań na kwotę 55.053,87 zł. W ramach inicjatyw lokalnych
realizowano: festyny, świąteczne warsztaty cukiernicze, uroczystości z okazji Dnia Dziecka, Dnia
Matki, Dnia Kobiet, Gminne Zawody Pierwszej Pomocy, zawody wędkarskie, spotkania seniorów.
e) Racje Gminne
Dwutygodnik Gminy Pawłowice wydawany jest w formacie A4, w pełnym kolorze, 16 stron,
nakład 1300 egzemplarzy. Dystrybucją gazety obecnie zajmuje się 26 punktów sprzedaży.
W okresie od I – XII/2018 wydanych zostało łącznie 31.000,00 zł. egzemplarzy gazety, z czego
udział sprzedanych gazet wyniósł ok. 85%.
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f) Promocja
Promocja działalności GOK odbywa się za pośrednictwem gazety Racje Gminne, strony
internetowej, na Facebooku, kontaktu z mediami, banerów informacyjnych, plakatów i ulotek,
newslettera oraz informatora „Twój przewodnik po kulturze”. W 2018 r. w ramach gminnego
projektu "e-info" uruchomiono również nową stronę internetową dostosowaną do osób
niepełnosprawnych.
g) Środki finansowe zewnętrzne
W roku 2018 GOK pracował nad pozyskaniem unijnych środków finansowych poprzez Lokalną
Grupę Działania na stworzenie pracowni szkła artystycznego w Osiedlowym Domu Kultury. Środki
finansowe w kwocie 30.975,00 zł stanowiące 60,55% wartości zadania będą przekazywane
sukcesywnie w trakcie realizacji zadania przewidzianego w latach 2019-2020.

11. Biblioteka
Gminna Biblioteka Publiczna (GBP) jest Instytucją Kultury posiadającą osobowość prawną.
W skład GBP wchodzi: Biblioteka Centralna w Pawłowicach oraz 5 filii w sołectwach: Osiedle
Pawłowice, Golasowice, Krzyżowice, Warszowice i Pielgrzymowice. W roku 2018 w GBP liczba
etatów wynosiła 9,5. Zatrudnionych jest 12 pracowników.
GBP otrzymała dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 750.000,00 zł.
Przychody własne GBP wyniosły: 24.869,22 zł.
a) 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. Mają one na celu zachęcenie potencjalnych użytkowników
do skorzystania z usług biblioteki. Coraz większe grono uczestniczy w spotkaniach „Klubu
Miłośników Historii” skupiającego pasjonatów historii regionu. W czasie comiesięcznych spotkań
uczestnicy prezentują unikatowe pamiątki oraz dokumenty życia społecznego gminy Pawłowice.
Materiały te wykorzystywane są do opracowania i opublikowania Kwartalnika Historycznego.
W dalszym ciągu funkcjonuje „Klub Podróżnika-Pasjonaty”, którego członkowie podczas
cyklicznych spotkań dzielą się wrażeniami ze swoich podróży. Ze względu na duże
zainteresowanie, w kwietniu organizowane są „Dni Podróżnika”, na które zaprasza się ciekawych
gości. W ramach „Klubu Mamato” organizowane są warsztaty edukacyjne dla rodziców z małymi
dziećmi. Biblioteka od kilku 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 roku 2018 GBP zorganizowała 388 imprez w tym: spotkania autorskie, warsztaty edukacyjne
dla dzieci, lekcje biblioteczne. W imprezach uczestniczyło 7680 osób.
Dla porównania w roku 2017 zorganizowano 244 imprezy, w których uczestniczyły 7102 osoby.
Najważniejsze zmiany w zakresie komputeryzacji:
Zakupiono dwa nowe zestawy komputerowe (dla filii Osiedle i Golasowice). Komputery w tych
filiach posiadały system Windows XP, który jest przestarzały i zgodnie z wytycznymi inspektora
Ochrony Danych Osobowych należało je wymienić. Zakupiono także dwa moduły (opracowania
i udostępniania) programu bibliotecznego Patron, co znacznie usprawniło pracę bibliotekarzy.
Istotna jest także zmiana dostawcy Internetu na szybszy Internet światłowodowy w Bibliotece
Centralnej, dzięki czemu znacznie poprawiła się przepustowość łączy między serwerem
a stacjami roboczymi.
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Podstawowe dane liczbowe dotyczące zakupu i udostępniania zbiorów:
Podstawowe wskaźniki Gminnej Biblioteki Publicznej oraz filii.
Nazwa wskaźnika

2018

Liczba czytelników

3.687

Liczba wypożyczonych książek

119.425

Liczba zakupionych książek

1.872

Liczba zakupionych audiobooków

87

Liczba odwiedzin (czytelnicy+uczestnicy
imprez)

43.500

Liczba osób korzystających z komputerów

4.736.

Liczba komputerów
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Dane te powodują, że biblioteka już od wielu lat zajmuje pierwsze miejsce wśród bibliotek
powiatu pszczyńskiego.
b) Pozyskane środki pozabudżetowe
Filie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowicach w roku 2018 wzięły udział w I edycji konkursu
grantowego Fundacji BGK im. Steczkowskiego „Generacja 5.0” i uzyskały dotację
w wysokości 14 969,50 zł na zajęcia z dorosłymi czytelnikami. Projekt bibliotek pt. „EKO-DEKO
– biblioteczne zajęcia twórcze” został wysoko oceniony i znalazł się wśród 29 dofinansowanych
projektów nadesłanych z całej Polski. W ramach projektu czytelnicy z całej gminy wezmą udział
w warsztatach artystycznych, spotkaniach autorskich, wycieczkach i innych atrakcjach
przygotowanych przez biblioteki. Projekt jest przeznaczony dla osób w wieku 50+ i będzie
realizowany w pierwszej połowie 2019 roku.
Kolejny już rok biblioteka otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, „Priorytet 1 - Zakup nowości
wydawniczych do bibliotek publicznych” w kwocie 16.400,00 zł, za którą zakupiono 622 książki.

12. Sport
Zadania z zakresu sportu i turystyki sa realizowane przez Gminny Ośrodek Sportu
oraz przez kluby sportowe i organizacje pozarządowe wspierane finansowo przez gminę.
Zadania są realizowane w oparciu o wytyczne określone w strategii rozwoju gminy
oraz Programie rozwoju sportu na lata 2016-2020 określonym Zarządzeniem Wójta
nr OI.0050.0051.2016 z dnia 6 maja 2016 r.
Gminny Ośrodek Sportu (GOS) jest jednostką organizacyjną gminy nieposiadającą osobowości
prawnej, funkcjonującą na zasadach zakładu budżetowego. Dotacja przedmiotowa
na działalność statutową z budżetu gminy w roku 2018 wyniosła 1.342.986,00 zł.
Dotacja celowa na zadania inwestycyjne powierzone przez gminę wyniosła 756.486,81 zł.
Dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego, z wyłączeniem dotacji celowej, nie mogą
przekroczyć 50% kosztów działalności GOS.
W roku 2018 w GOS liczba etatów wynosiła: 26,65. Liczba zatrudnionych pracowników wyniosła
30. W związku z przejściem na emeryturę Bożeny Wróbel, dotychczasowej dyrektorki,
przeprowadzono konkurs na stanowisko dyrektora GOS-u. Nowym dyrektorem został wybrany
Tomasz Porwisz. Bożena Wróbel w sierpniu 2018 r. otrzymała odznaczenie Ministra Sportu
i Turystyki "Za Zasługi dla Sportu".
W każdym sołectwie Gminy Pawłowice znajduje się boisko, którymi administruje GOS. Boiska
w Warszowicach, Krzyżowicach i Golasowicach są przekazane w użytkowanie organizacjom
pozarządowym. Boiska przyszkolne przekazane są w trwały zarząd szkołom, a w godzinach
pozalekcyjnych są ogólnodostępne. Nowo wybudowane wielofunkcyjne boisko w Jarząbkowicach
administruje gospodarz Domu Ludowego.
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Wieloletnim problemem jest skuteczne zagospodarowanie boiska w sołectwie Pniówek.
W sołectwie Krzyżowice niezagospodarowanym boiskiem zainteresował się klub sportowy UKS
Warszowice. W sołectwie Jarząbkowice boiskiem trawiastym administruje Ochotnicza Straż
Pożarna.
GOS ponadto administruje:
- obiekty sportowe przy ul. Sportowej 14 w Pawłowicach,
- Centrum Multidyscyplinarne przy ul. Pukowca 7 w Osiedlu Pawłowicach.
W roku 2018 w Gminnym Ośrodku Sportu przeprowadzono następujące inwestycje:
1.
Modernizacja dwóch boisk wielofunkcyjnych, jedno z nawierzchnią poliuretanową, drugie
ze sztuczną trawą. Boiska przystosowane są do gry w piłkę nożną, ręczną
oraz tenisa ziemnego. Zadaszenie oraz oświetlenie umożliwiają korzystanie z boisk niezależnie
od warunków pogodowych. Boiska udostępnione są mieszkańcom, klubom sportowym oraz
uczniom. Koszt modernizacji: 1.717.055,60 zł.
2.
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jarząbkowicach o nawierzchni poliuretanowej. Boisko
przystosowane jest do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, tenis ziemny, koszykówkę i siatkówkę.
Wykonano w ramach zadania urządzenia do ćwiczeń wysiłkowych, altanę, ławki, kosze i ścieżki
z
kostki
brukowej.
Oświetlenie
umożliwia
korzystanie
z
boiska
po zmierzchu. Boisko udostępnione jest mieszkańcom. Koszt inwestycji: 960.000,00 zł.
Obiekty sportowe, którymi dysponuje GOS-u udostępniane są zgodnie z regulaminami
wg harmonogramów: mieszkańcom, szkołom i przedszkolom, klubom sportowym,
stowarzyszeniom oraz podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność gospodarczą.
Kryta pływalnia „Wodny Raj”: w roku 2018 liczba wejść: 128.819 osób, to jest średnio ok. 358
osób w ciągu dnia. Liczba jest porównywalna do roku 2017.
Hala sportowa: w roku 2018 liczba wejść: 2.356 godzin. Obłożenie hali sportowej w ciągu roku
jest w pełni wykorzystane.
Grota solna: w roku 2018 r. liczba wejść: 2.241 osób. Liczba ta uległa zmniejszeniu w stosunku
do poprzednich lat w związku z uruchomieniem w Pawłowicach inhalatorium.
Sauna: czynna do marca 2018 r. oraz od czerwca 2018 r. Liczba wejść to: 7.792 osób.
Przerwa w funkcjonowaniu sauny spowodowana była jej doraźnym remontem.
Salki treningowe wykorzystywane głównie przez kluby sportowe w godzinach popołudniowych
od godz.16.00 do godz. 21.00. Liczba wejść: 867 godzin.
Boiska wielofunkcyjne przy GOS: czynne od kwietnia 2018 r. Liczba wejść: 1.105 godzin.
Ścianka wspinaczkowa: jest wydzierżawiona osobie prowadzącej działalność gospodarczą
i czynna jest pięć razy w tygodniu.
Lodowisko: w roku 2018 liczba uczęszczających to: 21.875 osób. Liczba jest porównywalna
do roku 2017 r.
W wolnej przestrzeni obiektu GOS-u ustawiono 2 ogólnodostępne stoły pingpongowe
wraz ze sprzętem.
W ramach upowszechniania, rozwoju kultury fizycznej i sportu przez GOS organizowane
są lub wspierane zajęcia stałe, takie jak: nauka pływania, aquaaerobik, aquabike, zajęcia
rekreacyjne w wodzie dla dzieci 3-6 lat, pływanie dla niemowląt, nauka jazdy na łyżwach, curling,
piłka nożna, siatkówka, koszykówka, taniec z elementami gimnastyki artystycznej, joga, fitness,
sporty walki (karate, judo), balet, trening dla biegaczy grupy Runteam.
Do kalendarza cyklicznych wydarzeń organizowanych przez GOS wpisały się: zawody narciarskie,
zawody curlingowe, bieg na 10 km „Warszowicko zadyszka” (co roku organizowana w innym
sołectwie), wodny tor przeszkód 2x w roku, Mikołaj na lodowisku, turnieje szachowe (kilka razy
w roku), Nocny Maraton Szachowy,
nocny maraton pływacki „Otyliada”, zawody
dla przedszkoli „Przedszkoliada”, ogólnopolski konkurs taneczny "School Dance".
Od 4 lat GOS współorganizuje również Bieg Pawłowicki. Największa sportowa impreza w gminie
organizowana przy wsparciu finansowym i rzeczowym ok. 40 sponsorów, powstaje
we współpracy z Urzędem Gminy i jednostkami organizacyjnymi gminy: GOK, GZK, GZWiK,
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szkoły, OSP. W 4 edycj Biegu Pawłowickiego (bieg dzieci i młodzieży, bieg na 5 km, sztafeta)
uczestniczyło ok. 900 zawodników.
W 2018 roku Rada Gminy Pawłowice podjęła uchwały w sprawie ustanowienia wyróżnień „Trener
Roku” oraz „Działacz Roku”. Wyróżnienia te są wyrazem uznania dla środowiska sportowego
za wkład we współtworzeniu i podnoszeniu popularności sportu w Gminie Pawłowice. Po raz
pierwszy zostały wręczone 27 maja 2018 roku podczas obchodów Dni Pawłowic. Trenerem roku
został Leszek Kremiec (UKS BUDO) a Działaczem Roku - Stanisław Reclik LKS "Strażak"
Pielgrzymowice.
Mieszkańcy gminy Pawłowice osiągają wysokie wyniki sportowe promując gminę na terenie Polski
i za granicą:
- Mieszkanka gminy Alicja Ulatowska została powołana do kadry narodowej w triathlonie
(pływanie, jazda na rowerze i bieganie). Bierze udział w zawodach o Puchar Europy 2019
we Francji.
- Paulina Trzaskalik z Golasowic zdobyła I miejsce w Ogólnopolskich Mistrzostwach Szkół
i Przedszkoli w Szachach.
- Szymon Klimza, 32-letni, niepełnosprawny mieszkaniec Warszowic, wielokrotnie zdobywał
pierwsze miejsca w 2018 roku w zawodach sportowych dla osób niepełnosprawnych,
w tym w ekstremalnych zawodach, m. in. w Mistrzostwach Polski w Narciarstwie Biegowym
(3 m-ce), w Wheelmageddonie czyli runmaggeddonie na wózkach inwalidzkich (1 m-ce),
w Mistrzostwach Polski w Wakeboardzie na dużym wyciągu (2 m-ce), Avalon Extreme Workout
Battle w crossficie (1 m-ce), Battle of Europe (1 m-ce) oraz Battle of Iron Wheel (1 m-ce).

13. Organizacje pozarządowe
Na terenie Gminy Pawłowice zarejestrowane są 32 organizacje pozarządowe (za wyjątkiem kół
gospodyń wiejskich i ochotniczych straży pożarnych). Większość z nich korzysta
z dofinansowania z budżetu gminy udzielanego w formie dotacji. Rada Gminy uchwaliła
21 listopada 2017 uchwałą nr XXXII/313/2017 Program współpracy Gminy Pawłowice
na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W roku 2018 ogłoszono jeden konkurs na realizację zadań publicznych, w wyniku którego zostało
złożonych 48 ofert przez 24 organizacje. Zawarto 47 umów. Realizowano zadania
z zakresu sportu w następujących dyscyplinach: kung-fu wu-shu, ju-jitsu, szachy, curling,
koszykówka, piłka nożna, pływanie, futsal, gimnastyka, kick- boxing, samoobrona, siatkówka,
judo, karate kyokushin, taniec, aerobik, siatkówka plażowa, tenis stołowy, jazda na rowerze.
W realizowanych przez organizacje pozarządowe zadaniach publicznych uczestniczyły ok. 3.932
osoby.
Środki budżetowe wykorzystane w 2018 r. przez organizacje pozarządowe.
ROK

Kultura, sztuka

Kultura fizyczna
i sport

Budżet ogółem [zł]

2018

16.756,36

563.991,58

580.747,94

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 późn.
zm. przyznawane są stypendia i nagrody za wysokie osiągnięcia sportowe. W roku 2018
przyznano 13 stypendiów oraz 3 nagrody.
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.
Kontynuowana jest współpraca ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA
PARTNER dotycząca "Generatora NGO" tj. internetowego systemu informatycznego służącego do
składanie ofert na realizację zadań publicznych oraz sprawozdań w formie elektronicznej.
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Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Pawłowicach 2 grudnia 2018 roku zakończyła
3 letnią kadencję. Radę tworzyło 2 przedstawicieli Rady Gminy Pawłowice, 2 przedstawicieli
Wójta Gminy Pawłowice oraz 20 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
prowadzących działalność na terenie Gminy Pawłowice.

14. Pomoc społeczna
Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) jest jednostką organizacyjną gminy funkcjonującą
na zasadach jednostki budżetowej. Wysokość budżetu w roku 2018 wyniosła: 18.077.433,74 zł
Ogółem wydatki na świadczenia wychowawcze 500 + wyniosły 11.056.247,04 zł.
W roku 2018 w OPS liczba etatów wynosiła 24,5, natomiast liczba zatrudnionych pracowników
to 25 osób.
W roku 2018 pomocą społeczną objętych zostało 169 osób, co stanowi 0,96% ogółu ludności
gminy Pawłowice. Liczba rodzin objętych pomocą społeczną w stosunku do roku poprzedniego
oscyluje na tym samym poziomie.
Pomoc jaką kieruje Ośrodek do osób i rodzin, to świadczenia pieniężne takie jak: zasiłki stałe,
zasiłki okresowe, zasiłki celowe na zaspokojenie określonej potrzeby, zasiłki celowe na zakup
żywności, jeden gorący posiłek dla dzieci w przedszkolu i uczniów w szkole oraz świadczenia
niepieniężne: praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, schronienie, zapewnienie
niezbędnego ubrania, usługi opiekuńcze oraz kierowanie do domów pomocy społecznej.
W stosunku do lat ubiegłych nie zmieniły się przyczyny, które były podstawą do udzielenia
świadczeń. Najczęstszymi powodami, dla których rodziny korzystające z pomocy społecznej
pozostawały w trudnej sytuacji były: ubóstwo (61 osób), bezrobocie (51 osób), długotrwała
lub ciężka choroba (48 osób), niepełnosprawność (40 osób), bezradność w sprawach opiekuńczo
– wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (17 osób) oraz potrzeba ochrony
macierzyństwa (13 osób).
Z uwagi na zapewnienie opieki osobom starszym, które są jej pozbawione ze strony rodziny
lub gdy rodzina nie jest w stanie zapewnić jej w wymaganym zakresie, udziela się pomocy
w formie usług opiekuńczych. W 2018 roku z tej formy wsparcia skorzystało 10 osób.
Ośrodek współpracuje z noclegowniami i schroniskami dla osób bezdomnych, gdzie kieruje osoby
pozbawione schronienia w celu zabezpieczenia noclegu i posiłku. W 2018 roku skierowano 7 osób
bezdomnym z terenu gminy.
W Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawłowicach, oprócz świadczeń z pomocy społecznej,
realizowane są zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, tj.: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami
(347 rodzin – 679 dzieci), jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (143 rodzin
– 149 dzieci), świadczenie rodzicielskie (58 matek) oraz świadczenia opiekuńcze (476 osób),
ponadto rodziny korzystają z funduszu alimentacyjnego (52 rodziny - 67 dzieci), świadczenia
wychowawczego "Program Rodzina 500+" (1373 rodziny - 1936 dzieci), świadczenia "Dobry
Start" (1657 rodzin - 2423 dzieci). Świadczenia rodzinne są to zadania zlecone, a więc środki
na realizację tych zadań pochodzą z budżetu państwa. Ponadto rodzinom udzielana jest pomoc
pieniężna w formie stypendiów i zasiłków szkolnych (53 uczniów) oraz dodatków mieszkaniowych
(47 rodzin) i dodatków energetycznych (29 rodzin).
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowicach w 2018 r. wykonywał również swoje zadania
określone w:
- Uchwale Nr XXXIII/405/2013 Rady Gminy Pawłowice z dnia 17.12.2013 r. w sprawie Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Pawłowice na lata 2014-2020
- Uchwale Nr XXXIII/404/2013 Rady Gminy Pawłowice z dnia 17.12.2013 r. w sprawie Gminnego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
2014-2020 oraz
- Uchwale Nr XXXII/311/2017 Rady Gminy Pawłowice z dnia 21.11.2017 r. w sprawie Programu
Wspierania Rodziny w Gminie Pawłowice na lata 2018-2020 były to m.in.:
a) Spotkania integracyjne dla osób niepełnosprawnych
- Grupa samopomocowa dla osób niepełnosprawnych - liczy średnio od 10 do 12 osób, spotkania
odbywają się z udziałem terapeuty zajęciowego, który prowadzi warsztaty plastyczne, muzyczne,
muzyczno – rytmiczne. Działalność grupy ma na celu integrację osób niepełnosprawnych
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ze środowiskiem lokalnym, naukę nowych umiejętności społecznych, zwiększenie wiary
we własne możliwości, podniesienie samooceny, naukę pokonywania barier w codziennym życiu.
- Wyjazdy integracyjne – udział osób niepełnosprawnych w zabawie integracyjnej, warsztatach
plastycznych oraz w konkursie plastycznym zorganizowanych przez Zespół Szkół
nr 3 Specjalnych w Pszczynie z Oddziałem w Pielgrzymowicach w porozumieniu z Fundacją „Moja
Przyszłość”. Celem tych spotkań była integracja społeczna osób niepełnosprawnych, wspólne
spędzanie czasu oraz promocja kreatywności i umiejętności plastycznych.
b) Aktywizacja osób bezrobotnych
- W ramach Porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Pszczynie do prac społecznie
użytecznych skierowano 13 osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
korzystających z pomocy społecznej; prace te wykonywane były w jednostkach organizacyjnych
gminy oraz placówkach oświatowych - ogółem w 9 podmiotach i polegały na pracach gospodarczo
– porządkowych; odmowa przyjęcia prac społecznie użytecznych grozi utratą statusu
bezrobotnego oraz utratą świadczeń z pomocy społecznej; zatrudnienie w ramach prac
społecznie użytecznych powoduje, że osoby nabywają cech niezbędnych do wykonywania
powierzonych im zadań, tj. punktualność, rzetelność, odpowiedzialność; spośród osób
wykonujących prace społecznie użyteczne 5 osób podjęło zatrudnienie na umowę o pracę
lub umowę zlecenie.
- Zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach robót publicznych 1 osoby bezrobotnej
skierowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie w charakterze pracownika biurowego;
program skierowany był do osób bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej.
c) Działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
- Zespół Interdyscyplinarny – powołany w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
w skład Zespołu wchodzą przedstawiciele m.in. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Ośrodka Pomocy Społecznej, policji, oświaty, sądu, ochrony zdrowia;
w 2018 roku do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie wpłynęło 46 formularzy „Niebieskiej Karty”; do pracy z konkretną rodziną powoływana
jest grupa robocza, w skład której wchodzą przedstawiciele wyznaczonych ustawowo instytucji;
zadaniem grup roboczych, które spotkały się 137 razy, jest opracowanie indywidualnego planu
pomocy osobom doświadczającym przemocy oraz udzielenie im kompleksowego wsparcia.
- Grupa wsparcia osób doświadczających przemocy w rodzinie - spotkania odbywają się dwa razy
w miesiącu; głównym celem działań jest wspieranie osób doznających przemocy
w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej związanej z występowaniem przemocy w rodzinie.
- Punkt konsultacyjny, na który składa się poradnictwo psychologiczne, dyżur funkcjonariusza
policji, dyżur członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
porady psychologiczne dotyczą głównie problemów związanych z przemocą w rodzinie
oraz z występującymi konfliktami w rodzinie.
d) Wsparcie rodzin w opiece i wychowaniu dzieci
-„Szkoła dla Rodziców” – to cykl 10 zajęć prowadzonych przez psychologa w formie warsztatów;
spotkania mają na celu podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców; tematyka zajęć
to m.in. rozpoznawanie i nazywanie emocji, rozwiązywanie konfliktów, zachęcanie dzieci
do współpracy, konsekwencja w działaniu rodzica.
- Rola asystenta rodziny, którego zadaniem jest wspieranie rodziców w prawidłowym wypełnianiu
funkcji opiekuńczo – wychowawczej oraz kształtowaniem u członków rodziny umiejętności
radzenia sobie w trudnych sytuacjach; w 2018 r. opieką asystenta objętych było 20 rodzin,
w tym 52 dzieci; asystent rodziny współpracuje także z rodzinami, których dzieci przebywają
w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych; celem pracy jest
stworzenie takich warunków, które umożliwią powrót dzieci do domu rodzinnego.
e) Realizacja innych zadań
- Pomoc w formie wolontariatu - głównym założeniem jest umożliwienie kontaktu osobom
potrzebującym pomocy z wolontariuszami, którzy tworzą grupę pn. „Symbioza”; wolontariat jest
ważnym uzupełnieniem wachlarza usług niematerialnych dla klientów Ośrodka oraz mieszkańców
gminy Pawłowice; w program wolontarystyczny zaangażowanych jest 8 osób; wolontariusze
pomagają osobom chorym, niepełnosprawnym i starszym w pracach porządkowych.
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- Ośrodek Pomocy Społecznej odegrał ważną rolę w realizacji "Szlachetnej Paczki" poprzez
ukierunkowanie, gdzie należy skierować pomoc; w roku 2018 - 21 rodzin z gminy Pawłowice
otrzymało pomoc w tej formie.
- W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowicach skierował
81 osób z terenu gminy do otrzymania pomocy żywnościowej, która realizowana
jest przez Stowarzyszenie „ECCE Homo” w Żorach; pomoc udzielana jest w postaci artykułów
spożywczych, które przekazywane są osobom najbardziej potrzebującym.

15. Sprawy Obywatelskie
a) Stan ludności
Liczba ludności na pobyt stały na dzień 31.12.2018 r. wyniosła w Gminie Pawłowice 17.544.
W stosunku do roku 2017 ubyło 57 osób.
Liczba mieszkańców w sołectwach
Nazwa sołectwa

Liczba ludności
na pobyt stały

Pawłowice

3.859

Osiedle Pawłowice

5.098

Golasowice

1.457

Jarząbkowice

653

Krzyżowice

1.023

Pielgrzymowice

2.838

Pniówek

525

Warszowice

2.091

b) Urząd Stanu Cywilnego
W roku 2018 sporządzono 100 aktów małżeństw, w tym 47 dla ślubów cywilnych. W stosunku
do roku 2017 sporządzono o 9 aktów małżeństw więcej. W 2018 r. siedem par zdecydowało
się na zawarcie małżeństwa poza urzędem.
Urodziło się 220 dzieci, zmarły 123 osoby, bilans +97 osób.
c) Bezrobocie: na dzień 31.12.2018 r. w Gminie Pawłowice.
Gmina
Pawłowice

Bezrobotni

Bezrobotni z prawem do zasiłku

Ogółem

Kobiety

Ogółem

Kobiety

140

96

26

20

Stopa bezrobocia w roku 2017 wynosiła 2,2 %, a w roku 2018 1,7%.
d) Działalność gospodarcza
Liczba wniosków złożonych w 2018 r. przez przedsiębiorców w CEIDG (nowa rejestracja
działalności gospodarczej, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie) to 484.
Według danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego na terenie Gminy Pawłowice
zarejestrowanych w systemie REGON jest 1371 podmiotów. Liczba podmiotów na terenie Gminy
Pawłowice niezmiennie ma tendencje wzrostowe:
w roku 2016 – 1321
w roku 2017 – 1348
w roku 2018 – 1371

34

e) Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
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.
W roku 2018 wnioski złożyło 33 pracodawców. Kwota dofinansowania kształcenia młodocianych
wyniosła 213.331,11 zł.
f) Ochrona zdrowia
Na terenie gminy działa siedem Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej realizujących opiekę
w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na terenie gminy od 2006 r. działa dom
zapewniający całodobową opiekę chorym, prowadzony przez Caritas Archidiecezji Katowickiej.
W Pielgrzymowicach działa Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św.
Jadwigi. Obecnie znajduje w nim schronienie i opiekę 90 podopiecznych. 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 ramach
profilaktyki zdrowotnej w roku 2018 realizowano: opiekę pielęgniarską dla dzieci w publicznych
przedszkolach oraz dla dzieci do lat 6 w zespołach szkolno-przedszkolnych oraz mammografię.
W roku 2018 Gmina Pawłowice udzieliła dotacji celowej w wysokości 16.000,00 zł dla
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju z przeznaczeniem na zakup
ssaków elektrycznych. W ramach funduszu sołeckiego zakupiono dwa automatyczne
defibrylatory za kwotę 10.000,00zł., które znajdują się w Centrum przesiadkowym oraz
w Centrum Kultury w Pawłowicach. Przeprowadzono również 30 godz. Szkolenia z udzielania
pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora. Przeszkoleni zostali mieszkańcy, policjanci, pracownicy
GOK, GOS, urzędu gminy, mleczarni i inni.
W ramach zadań inwestycyjnych w roku 2018 został przebudowany oraz rozbudowany budynek
ośrodka zdrowia w Golasowicach. Ośrodek ten obsługuje ok. 4000 mieszkańców, głównie
mieszkańców sołectw Pielgrzymowice, Golasowice, Jarząbkowice. Pacjenci oczekują na wizytę
w przestronnych korytarzach, są przyjmowani w wyremontowanych gabinetach i mogą
skorzystać z estetycznych toalet. Na parterze znajdują się gabinety dla dorosłych, pokój
zabiegowy, gabinet USG i stomatologiczny, a na piętrze m. in. gabinet pediatryczny z pokojem
do szczepień. Zmienił się również układ komunikacyjny. Wejście główne z punktem rejestracji
pacjentów znajduje się od strony parkingu.
g) Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych
Rada Gminy Pawłowice przyjęła uchwałą nr XXXII/312/2017 dnia 21 listopada 2017 Gminny
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na 2018 rok.
Na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu wykorzystano środki finansowe
w kwocie 140.245,50 zł. Środki finansowe pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych. W roku 2018 dofinansowaniem objęte były:
- wyjazdy dzieci i młodzieży, podczas których realizowano programy profilaktyczne;
- organizacja festynów;
- działalność świetlicy środowiskowej mieszczącej się w Osiedlowym Domu Kultury;
- zajęcia sportowo - rekreacyjne w okresie ferii zimowych;
- kolonie letnie z programem profilaktycznym;
- organizacja zajęć edukacyjno-motywacyjnych w szkołach.
Dla pracowników placówek oświatowych, pracowników służby zdrowia, policji, pracowników OPS,
pracowników sądów, członków zespołu interdyscyplinarnego, członków GKRPA przeprowadzono
szkolenia dotyczące uzależnień i przemocy.
Udzielono dotacji Miastu Bielsko-Biała na działalność Ośrodka Przeciwdziałania Problemom
Alkoholowym – Izba Wytrzeźwień, do której kierowane były osoby nietrzeźwe z terenu gminy,
w roku 2018 do izby trafiło 58 osób z terenu gminy.
h) Karta Dużej Rodziny
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje
niezależnie od dochodu rodzinom z co najmniej trójką dzieci. Karta Dużej Rodziny oferuje system
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zniżek oraz dodatkowych uprawnień. W 2018 roku złożono 50 wniosków o wydanie Karty Dużej
Rodziny.
i) Nieodpłatna pomoc prawna
W 2018 r. Gmina Pawłowice podpisała porozumienie ze Starostą Pszczyńskim o nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Od 2 stycznia 2018 r. świadczone były nieodpłatne
porady prawne w Osiedlowym Domu Kultury w sołectwie Osiedle Pawłowice przy ul. Wojska
Polskiego 11.

16. Bezpieczeństwo
a) Ochotnicze Straże Pożarne
Na terenie Gminy funkcjonuje 6 jednostek OSP w sołectwach: Pawłowice, Warszowice,
Golasowice, Pielgrzymowice, Krzyżowice, Jarząbkowice. Liczba strażaków ochotników OSP
na terenie Gminy w 2018 r. wynosiła 151 osób. OSP Krzyżowice w roku 2018 świętowała stulecie
działalności. Zarejestrowane w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym są jednostki z
Pawłowic, Warszowic, Golasowic, Pielgrzymowic. Nadzór organizacyjny nad jednostkami pełni
Powiatowa Straż Pożarna w Pszczynie. W budżecie Gminy co roku przeznacza się środki
finansowe na działalność statutową jednostek OSP. W roku 2018 kwota ta wyniosła 302.132,85
zł. Ponadto, w 2018 roku w ramach funduszu sołeckiego zakupiono pompę szlamową oraz 4 szt.
zapór przeciwpowodziowych dla sołectwa Krzyżowice na kwotę 15 862,08 zł.
Zakupiona została nowa syrena alarmowa za kwotę 21.402,00 zł. Dotychczasowa syrena
elektryczna znajdująca się przy budynku OSP w Pawłowicach zastąpiona została nowoczesnym
urządzeniem sygnalizacji dźwiękowej umiejscowionym na dachu budynku urzędu gminy.
W lipcu 2018 przekazano jednostkom OSP z terenu gminy sprzęt zakupiony w ramach dotacji
dla OSP realizowanej z Funduszu Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu
Sprawiedliwości. Każda jednostka, która należy 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, Krzyżowice oraz Pawłowice. Dofinansowanie wyniosło 29.787,91 zł.,
przy czym wkład własny gminy do projektu to tylko 300,89 zł.
Samochody strażackie będące na stanie Gminy:
– Mitsubishi z 2005, (OSP Pawłowice)
- Star z 1996 r. (OSP Golasowice)
- Star z 1997 r. (OSP Pielgrzymowice)
- Star z 2004 r. (OSP Jarząbkowice)
- Volvo z 2011 r. (OSP Warszowice)
- Jelcz z 1980 r. (OSP Warszowice)
- Iveco z 2008 r. (OSP Krzyżowice).
oraz Mercedes-Benz Atego z 2009 r.- własność OSP Pawłowice i Mercedes Benz Atego – własność
OSP Pielgrzymowice.
Przyczepka Zeppia z silnikiem zaburtowym z 2012 r. znajduje się na wyposażeniu OSP Pawłowice
i przeznaczona jest do przewozu łodzi ratowniczej.
Statystyka wyjazdów Ochotniczych Straży Pożarnych.
Wyszczególnienie

2018

Liczba wyjazdów do pożarów

40

Liczba wyjazdów do miejscowych zagrożeń

122

Fałszywe alarmy

12
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b) Policja
Na terenie gminy działa Komisariat Policji, w którym pracuje 28 funkcjonariuszy.
Policja dysponuje 4 samochodami oznakowanymi i 1 nieoznakowanym.
Gmina Pawłowice jest gminą bezpieczną. Statystyki wykazują że najczęstszymi wykroczeniami
są kradzieże i uszkodzenia mienia.
W 2018 r. odnotowano na terenie gminy następującą statystykę:
Kradzież pojazdu – 4, kradzież mienia – 36, rozbój, wymuszenie rozbójnicze - 1, uszkodzenie
ciała – 10, uszkodzenie mienia – 21.
W miejscach o największym zagrożeniu wpływającym na porządek i bezpieczeństwo w gminie,
w ramach ponadnormatywnego czasu służby policji, zapewnione zostały środki finansowe
z budżetu gminy w kwocie 30.000,00 zł na patrole piesze i zmotoryzowane. Gmina
dla Komisariatu Policji w Pawłowicach współfinansowała zakup samochodu służbowego
nieoznakowanego. Kwota dofinansowania z budżetu gminy wynosiła 32.500,00 zł.
c) Kwalifikacja wojskowa
W roku 2018 r. kwalifikacją wojskową objętych było 90 mężczyzn z rocznika 1999.
d) Sprawy obronne
Przeprowadzono szkolenia na temat: “Zagrożenia w cyberprzestrzeni”, “Doskonalenie procedur
umożliwiających wykonywanie wybranych zadań operacyjnych w czasie podwyższenia gotowości
obronnej”, "Zanieczyszczenie powietrza”. Szkoleniami objęci zostali dyrektorzy szkół i przedszkoli
oraz pracownicy urzędu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Pawłowice.
W marcu 2018 r. odbył się wojewódzki trening stałego dyżuru (dotyczy sprawdzenia i analizy
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.
e) 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, na targowisku i przy inhalatorium. Obraz z kamer nagrywany
jest 24 godziny na dobę i przechowywany przez okres ok. 2 tygodni w Referacie 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, na placach zabaw.

17. Udział Gminy Pawłowice w Stowarzyszeniach, Związkach
Gmina Pawłowice przynależy do następujących związków, stowarzyszeń:
- Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej,
- Śląski Związek Gmin i Powiatów,
- Stowarzyszenie Rybackie „Żabi Kraj”,
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”,
- Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce,
- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.
Z tytułu udziału w związkach i stowarzyszeniach opłacane są składki, które w roku 2018 wyniosły
47.393,25 zł.
Członkostwo w Stowarzyszeniu Rybackim i Lokalnej Grupie Działania umożliwia organizacjom
społecznym, przedsiębiorcom i samorządowi pozyskanie dodatkowych funduszy ze środków
unijnych. Członkostwo w Subregionie ułatwia pozyskanie wielomilionowych środków finansowych,
między innymi na: instalacje fotowoltaiczne na obiektach publicznych, szkolnictwo zawodowe
(projekt K-2 realizowany przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną oraz projekty
realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących, doposażenie pracowni zawodowych),
dofinansowanie do utylizacji azbestu i wymiany pokryć dachowych dla mieszkańców.
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W ramach udziału w stowarzyszeniach i związkach Gmina korzysta: z darmowego systemu
INFORLEX, bezpłatnego dostępu do dziennika Gazety Prawnej w wersji on-line, z darmowych
szkoleń, ze spotkań w grupach tematycznych. Związki reprezentują stronę samorządową
podczas rozmów i negocjacji ze stroną rządową w sprawach dotyczących zadań samorządowych
oraz opiniują projekty ustaw.

18. Urząd Gminy
Liczba pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Pawłowice kształtuje się następująco:
- Przeciętna liczba zatrudnionych na dzień 31 grudnia 2017 r. Wynosi 56,9,
- Przeciętna liczba zatrudnionych na dzień 31 grudnia 2018 r. Wynosi 57,9,
- Pracujący w osobach na dzień 31 grudzień roku 2017 wynosi 59,
- Pracujący w osobach na dzień 31 grudzień roku 2018 wynosi 61 (w roku 2018 zostało
zatrudnionych dwóch gońców, każdy na 1/2 etatu).
Zmieniające się przepisy wymagają ciągłej aktualizacji wiedzy, dlatego pracownicy uczestniczą
w różnego rodzaju szkoleniach bezpłatnych i za odpłatnością. W roku 2017 uczestniczono
69 razy w szkoleniach, natomiast w 2018 przeszkolono się 84 razy.
Urząd Gminy w minionym roku uruchomił nową stronę internetową w ramach projektu „e-info”,
zintegrowaną ze stronami innych jednostek organizacyjnych gminy. Informowanie mieszkańców
odbywa się również za pomocą profilu gminy na Facebooku wraz z podstroną Bieg Pawłowicki
i Ekotarg oraz za pomocą systemu SMS. Prowadzono moduł „pytanie do wójta” umożliwiający
zadanie pytania wójtowi, który w maju przekształcono na nowej stronie www.pawlowice.pl
w formularz kontaktowy on-line. Kontynuowano współpracę z Radiem Katowice oraz
przygotowano 5 relacji filmowych z gminnych wydarzeń.
W roku 2018 trzech pracowników zostało odznaczonych orderem za długoletnią służbę na rzecz
samorządu gminnego nadanym przez Prezydenta RP. Ordery otrzymały: Skarbnik Gminy,
Główna Księgowa Urzędu Gminy, Dyrektorka Ośrodka Pomocy Społecznej.

19. Wydarzenia i uroczystości gminne
Gmina organizuje obchody rocznic i uroczystości:
- upamiętnienie rocznicy Marszu Śmierci we współpracy z PTTK Radlin (złożenie kwiatów
na mogile-pomniku na cmentarzu przy kościele św. Jana Chrzciciela, wspólny przemarsz trasą
marszu śmierci na terenie gminy);
- upamiętnienie rocznicy Zbrodni Katyńskiej (złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą
zamordowanych policjantów z Pawłowic, z udziałem młodzieży szkolnej i policji);
- organizacja Święta Niepodległości połączona z 16. edycją wręczenia medali „Za Zasługi
dla Gminy Pawłowice” (przyznawane instytucjom, firmom, zespołom artystycznym i twórcom,
stowarzyszeniom, fundacjom i organizacjom, osobom fizycznym, osobom pośmiertnie,
które poprzez swoje działanie przyczyniają się do promocji gminy w kraju i za granicą,
albo do jej rozwoju);
- wystawy z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości (archiwalne fotografie z powiatu
pszczyńskiego w galerii w Centrum Kultury oraz w plenerze przed urzędem gminy, w ramach
projektu koordynowanego przez powiat pszczyński);
- Dzień Kobiet (spotkanie wójta z kobietami działającymi społecznie na terenie gminy);
- Jarmark Wielkanocny i Bożonarodzeniowy;
- Konkurs fotograficzny „Migawka z gminy Pawłowice” wraz z utworzeniem galerii zdjęć
w urzędzie (3 edycja konkursu, 18 uczestników);
- I Zlot Food Trucków (przez dwa dni, możliwość skosztowania dań z różnych stron świata,
Osiedle Pawłowice).

20. Nagrody i wyróżnienia dla Gminy w roku 2018
Gmina Pawłowice w roku 2018 otrzymała:
- III miejsce w kategorii zamożnych gmin wiejskich w ogólnopolskim rankingu ogłoszonym przez
Narodowe Centrum Kultury dotyczącym zaangażowania samorządów w kulturę;
- II miejsce w konkursie Zarządu Województwa Śląskiego „Gmina Przyjazna Rodzinie”;
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- Ekolaur 2018 Polskiej Izby Ekologii za całokształt działań na rzecz ochrony środowiska;
Kapituła Konkursu doceniła działania dotyczące różnych obszarów środowiska, m. in. ochrony
wody, powierzchni ziemi, powietrza, energooszczędności i efektywności energetycznej.

21. Nagrody i wyróżnienia przyznawane przez Gminę w roku 2018
a) Medal Wojana dla "Firmy 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. W roku 2018 tytuł "Firma z Tradycjami" otrzymał SOTM Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością – Bogusław Gawor, Pawłowice.
b) Wyróżnienia Wójta Gminy dla firm estetycznie zagospodarowujących przestrzeń
W roku 2018 wyróżnienia otrzymały:
- 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.
c) Medal "Za zasługi dla Gminy Pawłowice" dla mieszkańców/firm z terenu gminy
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.
W roku 2018 tytuł "Za Zasługi dla Gminy Pawłowice" otrzymali:
- Małgorzata Kiełkowska - emerytowana nauczycielka, dyrektorka Szkoły Podstawowej
w Pielgrzymowicach oraz działaczka społeczna, współzałożycielka i przewodnicząca
Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego Karola Miarki w Pielgrzymowicach.
- Ewa Sikora – aktorka, instruktorka i animatorka teatralna, scenografka i reżyserka,
pracowniczka Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach.
- Ochotnicza Straż Pożarna w Jarząbkowicach – działa od 1996 r., zrzesza 44 członków, niesie
pomoc społeczną wynikającą z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, działa na terenie Gminy,
a w razie potrzeby również poza jej granicami.

22. Współpraca zagraniczna
Gmina ma podpisane trzy umowy o współpracy partnerskiej: Verquin/Francja, Tepliczka
nad Wagiem/Słowacja, Perkupa/Wegry.
W roku 2018 miasto partnerskie Tepliczka nad Wagiem/Słowacja wzięła udział w Zawodach
Narciarskich o Puchar Wójta Gminy Pawłowice oraz w Biegu Pawłowickim. W ramach realizacji
projektu unijnego „Razem odkrywamy kulturalne bogactwo polsko-słowackiego pogranicza"
mieszkańcy (dzieci i dorośli) mieli okazję do wspólnych spotkań.
W ramach projektu realizowanego przez Śląski Związek Gmin i Powiatów w kwietniu w gminie
Pawłowice przebywał samorządowiec z Ukrainy (Vadim Tokar/Makarów).

23. Samorząd
21 października 2018 r. odbyły się wybory samorządowe, w wyniku których na kolejną kadencję
wybrano wójta i piętnastu radnych.
Gmina została podzielona na 15 okręgów wyborczych. Z uwagi na mniejszą liczbę mieszkańców
w sołectwie Osiedle Pawłowice, utworzone zostały cztery okręgi wyborcze w miejsce
dotychczasowych pięciu okręgów, zmniejszeniu uległa tym samym liczba wybieranych radnych
z 5 do 4. Utworzono również 4 obwody głosowania.
Natomiast mieszkańcy sołectw Pniówka i Krzyżowic, dotychczas głosujący w jednym okręgu,
w październikowych wyborach głosowali w dwóch okręgach: jeden w Pniówku z ul. Orlą
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i ul. Ekologiczną z Krzyżowic, drugi – w Krzyżowicach bez ul. Orlej i ul. Ekologicznej.
Tak więc sołectwa Pniówek i Krzyżowice mają swojego radnego.
Wójtem Gminy Pawłowice po raz drugi został wybrany Franciszek Dziendziel, który złożył
ślubowanie na sesji w dniu 20 listopada 2018 r., na tej samej sesji ślubowanie złożyli również
Radni Rady Gminy Pawłowice wybrani na pięcio-letnią kadencję 2018-2023:
Cyrulik Grzegorz
Czakon Dariusz
Dusza Zbigniew
Fojcik Piotr
Grabowska Irena
Harazin Janusz
Herman Damian
Matera Helena
Opacki Henryk
Pietrek Bogusława
Szaweł Andrzej
Szymaniec-Mlicka Karolina
Wawrzyczek Kamil
Woryna Krzysztof
Żuchowski Tomasz
Wraz z rozpoczęciem nowej kadencji organów gminy na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym obrady rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk. Głosowanie na sesjach odbywało się za pomocą urządzeń
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. Nagrania
obrad oraz imienne wykazy głosowań radnych są podawane do publicznej wiadomości
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej gminy.
W gminie Pawłowice mamy 8 sołectw, w których organem wykonawczym są sołtysi. Wójt raz
w miesiącu organizował spotkanie z sołtysami, na którym omawiane były wszystkie bieżące
zagadnienia i problemy związane z funkcjonowaniem sołectw. Na spotkaniu przekazywane były
również informacje o działalności urzędu. Raz w roku wójt i wybrani pracownicy urzędu
uczestniczyli w sprawozdawczych zebraniach wiejskich. Rady sołeckie opiniowały również ważne
dla danego sołectwa sprawy. Ponadto, wójt organizował szereg spotkań z mieszkańcami,
mających na celu uzyskanie opinii na temat prowadzonych inwestycji oraz bieżącego utrzymania
gminy.

24. Realizacja uchwał rady gminy
Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Wójt Gminy przy pomocy
Urzędu Gminy realizował uchwały podjęte przez Radę Gminy w 2018 r. W 2018 roku Rada Gminy
obradowała na 12 sesjach i podjęła 114 uchwał. Zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy
o samorządzie gminnym Wójt Gminy przekazał uchwały w nieprzekraczalnym terminie 7 dni
do organów nadzoru jakimi są w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda Śląski, a w zakresie
spraw finansowych Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach.
Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, wszystkie uchwały opublikowane zostały
w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące akty prawa miejscowego
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
W podjętych przez Radę Gminy uchwałach organy nadzoru nie dopatrzyły się żadnych
nieprawidłowości potwierdzając tym samym fakt, że uchwały są zgodne z obowiązującymi
przepisami prawa i nie naruszają właściwego gospodarowania finansami publicznymi.
Wszystkie uchwały zostały przez organ wykonawczy Gminy wykonane z zachowaniem procedur
i terminów określonych uchwałami i przepisami prawa.
Realizacja uchwał rady gminy stanowi załącznik do raportu.

40

25. Zakończenie
Odzwierciedleniem sytuacji ekonomicznej gminy jest budżet. Analiza budżetu pozwala
na uzyskanie informacji o źródłach finansowania działalności gminy (dochody)
oraz o kierunkach jej rozwoju (wydatki). Gmina Pawłowice na koniec 2018 roku znajduje się
w dobrej kondycji finansowej. Zostały zachowane wskaźniki z artykułu 242 i 243 ustawy
o finansach publicznych. Wysokość wolnych środków operacyjnych wskazuje na zdolność gminy
do regulowania zobowiązań wynikających z zaciągniętych pożyczek, a także na zdolność
do samodzielnego finansowania inwestycji. Osiągnięta w roku 2018 nadwyżka operacyjna jest
wystarczająca do spłaty i obsługi zaciągniętych pożyczek oraz do realizacji nowych zadań
inwestycyjnych.
W ubiegłym roku środki finansowe przeznaczone na inwestycje przyczyniły się do rozbudowy
i zwiększenia dostępności do placówek oświatowych, służby zdrowia i bazy sportowej
pozwalającej uprawiać większość dyscyplin sportowych. Zadania inwestycyjne na drogach
poprawiły dostępność komunikacyjną i bezpieczeństwo. Gmina zaangażowała się w działania
związane z ograniczeniem niskiej emisji, efektywnością energetyczną i ochroną przed hałasem.
Sukcesywnie rozszerzana jest sieć kanalizacyjna w sołectwach. Dobrej jakości woda,
którą można pić prosto z kranu, dostarczana jest do wszystkich mieszkańców z własnych ujęć
studni głębinowych. Za całokształt działań na rzecz ochrony środowiska gmina otrzymała Ekolaur
Polskiej Izby Ekologii. Gmina zadbała również o rozwój społeczny, m .in. poprzez współpracę
z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi, za który została
nagrodzona drugim miejscem w województwie śląskim w konkursie "Gmina Przyjazna Rodzinie".
W 2018 roku mieszkańcy gminy korzystali z nowoczesnej infrastruktury i wielu usług mających
wpływ na jakość i poziom życia. Gmina dbała o utrzymanie sprawności i niezawodności
infrastruktury oraz usług dostępnych dla mieszkańców. W wielu obszarach zostały one
rozszerzone o nowe działania. Gmina Pawłowice jest stabilna ekonomicznie i ma przed sobą nowe
perspektywy rozwoju. Środki finansowe, którymi dysponuje, gwarantują kontynuację zamierzeń
i dalszy rozwój dla dobra mieszkańców.
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