Załącznik do Raportu o stanie Gminy Pawłowice za rok 2018

Realizacja uchwał Rady Gminy Pawłowice w roku 2018
Data
LP. podjęcia
uchwały

Numer uchwały

Tytuł uchwały

Opis wykonania uchwały

1 2018.12.18 III/26/2018

Uchwała w sprawie planu pracy Komisji
Działalności Społecznej na 2019 rok.

Uchwała jest realizowana zgodnie z przyjętym harmonogramem prac Rady
Gminy w 2019 r.

2 2018.12.18 III/25/2018

Uchwała w sprawie planu pracy Komisji
Gospodarki i Mienia Komunalnego Rady
Gminy Pawłowice na 2019 rok.

Uchwała jest realizowana zgodnie z przyjętym harmonogramem prac Rady
Gminy w 2019 r.

3 2018.12.18 III/24/2018

Uchwała w sprawie planu pracy Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok.

Uchwała jest realizowana w zależności od potrzeb - posiedzenia odbywają
się nie rzadziej niż 1 raz na kwartał.

4 2018.12.18 III/23/2018

5 2018.12.18 III/22/2018

Uchwała w sprawie planu pracy Komisji
Uchwała jest realizowana zgodnie z przyjętym harmonogramem prac
Rewizyjnej Rady Gminy Pawłowice na 2019
Komisji w 2019 r.
rok.
W uchwale wyznacza się Gminny Zespół Oświaty w Pawłowicach
Uchwała w sprawie organizacji wspólnej
na jednostkę obsługującą w rozumieniu ustawy o samorządzie gminnym
obsługi przez Gminny Zespół Oświaty
w celu prowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej
w Pawłowicach.
i organizacyjnej dla jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę
Pawłowice.

6 2018.12.18 III/21/2018

Uchwała w sprawie powołania Rady
Oświatowej gminy Pawłowice.

Uchwała obowiązuje. W uchwale określono, że do zadań Rady należy:
badanie potrzeb oświatowych na terenie gminy Pawłowice oraz
przygotowanie projektów ich zaspokajania, opiniowanie budżetu gminy
Pawłowice w części dotyczącej wydatków na oświatę, opiniowanie
projektów sieci publicznych szkół i przedszkoli, opiniowanie projektów
aktów prawa miejscowego wydawanych w sprawach oświaty, wyrażanie
opinii i wniosków w innych sprawach dotyczących oświaty.

7 2018.12.18 III/20/2018

Uchwała w sprawie statutu Gminnego
Zespołu Oświaty w Pawłowicach.

Uchwała obowiązuje. Gminny Zespół Oświaty w Pawłowicach jest
samorządową jednostką budżetową gminy Pawłowice. Przedmiotem
działania Gminnego Zespołu Oświaty jest prowadzenie, jako jednostka
obsługująca, wspólnej obsługi na rzecz jednostek obsługiwanych.

8 2018.12.18 III/19/2018

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody
na zamianę nieruchomości położonych
w Krzyżowicach.

Trwa przygotowanie nieruchomości do zamiany: wycena
i dokumentacja geodezyjna.

9 2018.12.18 III/18/2018

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze
publicznej w Pawłowicach i Pniówku.

Uchwała obowiązuje.

10 2018.12.18 III/17/2018

11 2018.12.18 III/16/2018

12 2018.12.18 III/15/2018
13 2018.12.18 III/14/2018

Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
Uchwała w sprawie współfinansowania
punktu kurierskiego Wydziału Komunikacji
Starostwa Powiatowego w Pszczynie w roku
2019.
Uchwała w sprawie zmiany stawek dotacji
przedmiotowej dla Gminnego Ośrodka
Sportu w Pawłowicach na 2019 r.
Uchwała w sprawie zmiany stawek dotacji
przedmiotowej dla Gminnego Ośrodka
Sportu w Pawłowicach na 2018 r.

14 2018.12.18 III/13/2018

Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice
na lata 2019-2023.

15 2018.12.18 III/12/2018

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Pawłowice na rok 2019.

16 2018.12.18 III/11/2018

17 2018.12.18 III/10/2018

Uchwała w sprawie ustalenia wykazu
wydatków niewygasających z upływem roku
budżetowego 2018 oraz ustalenia planu
finansowego tych wydatków.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały
Nr XXXIII/316/2017 Rady Gminy Pawłowice
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Pawłowice na rok 2018.

Program został przyjęty i będzie realizowany w 2019 r.

Zawarto porozumienie na rok 2019.

Stawki obowiązują w roku 2019.
Zwiększono kwoty stawek dotacji w roku 2018.
Przekazano informację o przedsięwzięciach i limitach zobowiązań
poszczególnych zadań inwestycyjnych i bieżących do realizacji przez
Referaty i Jednostki organizacyjne gminy zgodnie z okresem wskazanym
w uchwale.
Przekazano podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach
dochodów i wydatków tych jednostek celem opracowania planów
finansowych.
Przekazano realizację uchwały do Referatu Inwestycji celem prawidłowego
wykonania zadania inwestycyjnego.
Przekazano informację do Kierowników Referatu o zmianach
w budżecie na 2018 r. celem prawidłowej realizacji planu finansowego.

18 2018.11.27 II/9/2018

Uchwała w sprawie powołania Komisji
mieszkaniowej do opiniowania wniosków
w sprawie wynajmu lokali mieszkalnych
wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Pawłowice.

Komisja mieszkaniowa opiniuje wnioski w sprawach przyznania lokali
komunalnych i socjalnych. Protokoły z komisji mieszkaniowej
przedstawiane są do akceptacji Wójta Gminy Pawłowice. Na podstawie
zatwierdzonych protokołów podpisywane są umowy najmu przez Gminny
Zespół Komunalny Pawłowice.

19 2018.11.27 II/8/2018

Uchwała w sprawie wyboru delegata
Delegatem do reprezentowania Gminy Pawłowice w zgromadzeniach
do Międzygminnego Związku
Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju został
Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu –
wybrany Piotr Fojcik, który pełni tę funkcję.
Zdroju.

20 2018.11.27 II/7/2018

Uchwała w sprawie powołania składu Komisji Powołano skład Komisji:
Działalności Społecznej Rady Gminy
Zbigniew Dusza - Przewodniczący, Irena Grabowska, Janusz Harazin,
Pawłowice.
Damian Herman, Helena Matera, Tomasz Żuchowski.

21 2018.11.27 II/6/2018

22 2018.11.27 II/5/2018
23 2018.11.27 II/4/2018
24 2018.11.20 I/3/2018
25 2018.11.20 I/2/2018
26 2018.11.20 I/1/2018

Uchwała w sprawie powołania składu Komisji Powołano: Kamil Wawrzyczek - Przewodniczący, Grzegorz Cyrulik, Dariusz
Gospodarki i Mienia Komunalnego Rady
Czakon, Piotr Fojcik, Henryk Opacki, Bogusława Pietrek, Andrzej Szaweł,
Gminy Pawłowice.
Karolina Szymaniec - Mlicka, Krzysztof Woryna.
Uchwała w sprawie powołania składu Komisji
Powołano: Henryk Opacki - Przewodniczący, Kamil Wawrzyczek, Janusz
Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy
Harazin.
Pawłowice.
Uchwala w sprawie powołania składu Komisji Wybrano: Krzysztof Woryna - Przewodniczący, Dariusz Czakon, Helena
Rewizyjnej Rady Gminy Pawłowice.
Matera, Zbigniew Dusza, Karolina Szymaniec-Mlicka.
Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia
Ustalono wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
dla Wójta Gminy Pawłowice.
Uchwała w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Wybrano radną Irenę Grabowską.
Pawłowice.
Uchwała w sprawie wyboru
Wybrano radnego Andrzeja Szawła.
Przewodniczącego Rady Gminy Pawłowice.

27 2018.10.16 XLII/413/2018

Podjęcie uchwały w sprawie Programu
stypendialnego „Warto się uczyć”
dla absolwentów szkół podstawowych.

Uchwała obowiązuje. Celem Programu Stypendialnego „Warto się uczyć”
dla absolwentów szkół podstawowych, jest ułatwienie i przyśpieszenie
rozwoju edukacyjnego szczególnie uzdolnionych absolwentów szkół
podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych zamieszkałych
na terenie gminy Pawłowice.

28 2018.10.16 XLII/412/2018

Uchwała w sprawie przyjęcia Lokalnego
programu wspierania edukacji uzdolnionej
młodzieży z gminy Pawłowice dla programu
stypendialnego „Warto się uczyć”
dla absolwentów szkół podstawowych.

Uchwała obowiązuje. Celem programu jest promocja rozwoju edukacyjnego
szczególnie uzdolnionych absolwentów szkół podstawowych i uczniów szkół
ponadpodstawowych, do prowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych
wśród młodzieży szkolnej, co będzie stanowiło pozytywny wzorzec
dla środowiska rówieśników.

29 2018.10.16 XLII/411/2018

Uchwała obowiązuje. Konkurs ma za zadanie co roku promować
najlepszych uczniów - sportowców, którzy umiejętnie łączą wypełnianie
Uchwała w sprawie konkursu dla najlepszych
obowiązków szkolnych z uprawianiem sportu. W konkursie mogą wziąć
uczniów - sportowców poszczególnych typów
udział uczniowie z poszczególnych typów szkół prowadzonych przez Gminę
szkół prowadzonych przez gminę Pawłowice.
Pawłowice począwszy od klasy IV szkoły podstawowej. Konkurs
jest rozstrzygany na zakończenie roku szkolnego.

30 2018.10.16 XLII/410/2018

Uchwała obowiązuje. Konkurs ma za zadanie co roku promować
najlepszych uczniów ze szkół dla których organem prowadzącym
Uchwała w sprawie konkursu dla najlepszych jest Gmina Pawłowice. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie: klas IVuczniów ze szkół prowadzonych przez gminę VIII szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych, szkół
Pawłowice.
ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Konkurs jest rozstrzygany
w miesiącu maju. Uczniowie w czerwcu biorą udział w dwudniowej
wycieczce.

31 2018.10.16 XLII/409/2018

32 2018.10.16 XLII/408/2018

33 2018.10.16 XLII/407/2018

34 2018.10.16 XLII/406/2018
35 2018.10.16 XLII/405/2018

36 2018.10.16 XLII/404/2018

37 2018.10.16 XLII/403/2018
38 2018.10.16 XLII/402/2018

39 2018.10.16 XLII/401/2018

40 2018.10.02 XLI/400/2018

Uchwała obowiązuje. Konkurs ma za zadanie co roku promować
Uchwała w sprawie konkursu dla najlepszych
najlepszych uczniów ze szkół dla których organem prowadzącym jest
absolwentów klas programowo najwyższych
Gmina Pawłowice. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół
poszczególnych typów szkół prowadzonych
podstawowych, oddziałów gimnazjalnych, i szkół ponadgimnazjalnych
przez gminę Pawłowice.
i ponadpodstawowych. Konkurs jest rozstrzygany w miesiącu maju.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały
nr XXXVIII/414/2010 Rady Gminy Pawłowice
z dnia 19 października 2010 r. w sprawie
przyjęcia Regulaminu programu
Uchwała obowiązuje. Stypendia wręczane są dwa razy w roku. Zmiana
stypendialnego "SPORTOWIEC" oraz nagród regulaminu dotyczyła dookreślenia kryteriów dla osób niepełnosprawnych.
i wyróżnień przyznawanych przez Gminę
Pawłowice za wysokie wyniki
we współzawodnictwie sportowym.
Uchwała w sprawie przyjęcia Programu
współpracy Gminy Pawłowice na rok 2019
z organizacjami pozarządowymi i innymi
Uchwała będzie realizowana w 2019 roku.
podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
Uchwała w sprawie zasad wnoszenia
Uchwała obowiązuje.
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
Uchwała w sprawie statutu gminy
Uchwała obowiązuje.
Pawłowice.
Uchwała w sprawie oceny aktualności
studium uwarunkowań i kierunków
Uchwała obowiązuje. Wskazania zawarte w załączniku zostaną
zagospodarowania przestrzennego oraz
wykorzystane przy podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do sporządzenia
planów miejscowych obowiązujących
dokumentów planistycznych.
na obszarze gminy Pawłowice.
Uchwała w sprawie określenia wysokości
Uchwała obowiązuje i jest realizowana.
stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej
Przekazano informację do Dyrektorów i Kierowników referatów o zmianach
Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice
w przedsięwzięciach zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
na lata 2018 – 2023.
uchwała w sprawie zmiany uchwały
nr XXXIII/316/2018 Rady Gminy Pawłowice Przekazano informację do Dyrektorów Jednostek o zmianach w budżecie
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
gminy celem opracowania planów finansowych tych jednostek.
Pawłowice na rok 2018.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały
Nr XXXIII/316/2017 Rady Gminy Pawłowice Przekazano informację do Dyrektorów Jednostek o zmianach w budżecie
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
gminy celem opracowania planów finansowych tych jednostek.
Pawłowice na rok 2018.

41 2018.09.11 XL/399/2018

Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia
pomiędzy Gminą Pawłowice a Gminą Chybie
dotyczącego zasad prowadzenia punktu
katechetycznego nauczania religii Kościoła
Adwentystów Dnia Siódmego.

42 2018.09.11 XL/398/2018

Uchwała w sprawie przyjęcia planu nadzoru Uchwała obowiązuje i jest realizowana. Celem uchwały jest kontrola
nad żłobkami, klubami dziecięcymi
warunków i jakości świadczonej opieki oraz zgodności danych ze stanem
oraz dziennymi opiekunami.
faktycznym zawartych odpowiednio w rejestrze lub wykazie.

43 2018.09.11 XL/397/2018

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie nieruchomości położonej
w Warszowicach.

44 2018.09.11 XL/396/2018

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
Uchwała obowiązuje.
dla terenu strefy produkcyjnej w sołectwie
Pawłowice w gminie Pawłowice.

45 2018.09.11 XL/395/2018
46 2018.09.11 XL/394/2018

47 2018.09.11 XL/393/2018

48 2018.09.11 XL/392/2018

49 2018.09.11 XL/391/2018

50 2018.06.26 XXXIX/390/2018
51 2018.06.26 XXXIX/389/2018

Uchwała w sprawie przekazania środków
finansowych dla Policji.
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu –
Zdroju.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały
dotyczącej udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Pszczyńskiemu na realizację
zadania remontowego drogi.
Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice
na lata 2018 – 2023.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały
Nr XXXIII/316/201 Rady Gminy Pawłowice
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Pawłowice na rok 2018.
Uchwała w sprawie powołania Młodzieżowej
Rady Gminy Pawłowice.
Uchwała w sprawie zasad usytuowania
na terenie Gminy Pawłowice miejsc
sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych.

Zgodnie z uchwałą gmina zawarła porozumienie z gminą Chybie dotyczące
zasad prowadzenia punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła
Adwentystów Dnia Siódmego. Warunki pokrycia kosztów określone
są w porozumieniu.

Trwa przygotowanie nieruchomości do ogłoszenia przetargu. Sporządzana
jest wycena oraz dokumentacja geodezyjna.

Uchwała wykonana. Podpisano odpowiednie porozumienia w sprawie
przekazania środków finansowych.
Uchwała wykonana. Pomoc została udzielona. Przekazano środki finansowe.
Szpital zakupił ssaki elektryczne i wykorzystał dotację zgodnie z umową.
Zadanie dotyczące remontu ul. Wodzisławskiej w Pawłowicach zostało
rozliczone, uchwała zrealizowana.
Przekazano informację do Dyrektorów Jednostek o zmianach w WPF celem
prawidłowej realizacji przedsięwzięć zapisanych w załączniku nr 2
do niniejszej uchwały.
Przekazano informację do Dyrektorów Jednostek o zmianach w budżecie
gminy celem opracowania planów finansowych tych jednostek.
Uchwałą wprowadzono Statut MRG. W miesiącu wrześniu 2018 r. powołana
została MRG na I kadencję.
Uchwała obowiązuje i jest realizowana. Zezwolenia stałe na sprzedaż
napojów alkoholowych wydawane są zgodnie z podjętą uchwałą.

52 2018.06.26 XXXIX/388/2018

Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej
liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie gminy Pawłowice.

53 2018.06.26 XXXIX/387/2018

Uchwałą w sprawie projektu regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie Uchwały Rada Gminy skierowała projekt regulaminu
na terenie Gminy Pawłowice oraz
dostarczania wody i odprowadzania ścieków do regulatora wodociągowego
przekazania go do zaopiniowania organowi (Wody Polskie).
regulacyjnemu.

54 2018.06.26 XXXIX/386/2018

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody
na obciążenie nieruchomości położonej
w Warszowicach.

55 2018.06.26 XXXIX/385/2018
56 2018.06.26 XXXIX/384/2018

57 2018.06.26 XXXIX/383/2018
58 2018.06.26 XXXIX/382/2018
59 2018.06.26 XXXIX/381/2018
60 2018.05.29 XXXVIII/380/2018
61 2018.05.29 XXXVIII/379/2018

62 2018.05.29 XXXVIII/378/2018

63 2018.05.29 XXXVIII/377/2018

Uchwała obowiązuje i jest realizowana. Zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych wydawane są zgodnie z limitem określonym w uchwale.

W dniu 21.12.2018 r. ustanowiono służebność przesyłu (podziemna linia
elektroenergetyczna o długości 33 metry) na działce 1334/108
w Warszowicach na rzecz TAURON DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą
w Krakowie.
Uchwała w sprawie przejęcia zadania
Uchwała wykonana. Gmina realizuje na podstawie porozumienia zimowe
z zakresu właściwości Powiatu Pszczyńskiego utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2018/2019 wraz z pozimowym
na podstawie porozumienia.
sprzątaniem.
Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej
Przekazano informację do Kierowników realizujących przedsięwzięcia
Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice
o zmianach wielkości limitów zobowiązań w przedsięwzięciach.
na lata 2018-2023.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały
Nr XXXIII/316/2017 Rady Gminy Pawłowice Przekazano informację do Dyrektorów Jednostek o zmianach w budżecie
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
gminy celem opracowania planów finansowych tych jednostek.
Pawłowice na rok 2018.
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium
Uchwałę przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.
Wójtowi Gminy Pawłowice za rok 2017.
uchwała w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Uchwałę przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.
wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu.
Uchwała w sprawie zmiany statutu Ośrodka
Uchwała obowiązuje.
Pomocy Społecznej w Pawłowicach.
Uchwała w sprawie ustalenia zasad
Odpłatność za pobyt w schronisku ponoszona jest zgodnie z zasadami
ponoszenia odpłatności za pobyt
określonymi w uchwale.
w schronisku dla osób bezdomnych.
W uchwale wyznacza się GZO w Pawłowicach na jednostkę obsługującą
Uchwała w sprawie organizacji wspólnej
w rozumieniu ustawy o samorządzie gminnym w celu prowadzenia wspólnej
obsługi przez Gminny Zespół Oświaty
obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla jednostek
w Pawłowicach.
oświatowych w gminie Pawłowice.
Przedmiotem działania Gminnego Zespołu Oświaty jest prowadzenie,
Uchwała w sprawie statutu Gminnego
jako jednostka obsługująca, wspólnej obsługi na rzecz jednostek
Zespołu Oświaty w Pawłowicach.
obsługiwanych wskazanych w odrębnej uchwale Rady Gminy Pawłowice.

64 2018.05.29 XXXVIII/376/2018

Uchwała w sprawie Programu pomocy
stypendialnej dla uczniów „Motywacja”.

Uchwała w sprawie określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dla pedagogów, psychologów, logopedów,
65 2018.05.29 XXXVIII/375/2018 terapeutów pedagogicznych, doradców
zawodowych zatrudnionych w placówkach
oświatowych prowadzonych przez gminę
Pawłowice.

66 2018.05.29

67 2018.05.29

68 2018.05.29

69 2018.05.29

70 2018.05.29

Uchwała obowiązuje. W budżecie gminy każdego roku wyodrębnia się
środki finansowe na realizację Programu stypendialnego „Motywacja”.
Stypendium może zostać przyznane uczniowi klasy V-VIII szkoły
podstawowej, uczniowi oddziału gimnazjalnego i absolwentowi szkoły
ponadgimnazjalnej kończącej się maturą.
Uchwała obowiązuje i określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
zajęć dydaktycznych dla pedagogów, psychologów, logopedów terapeutów
pedagogicznych i doradców zawodowych. Wymiar został określony
w wysokości 20 godzin tygodniowo.

Uchwała określa na rok 2018 maksymalną wysokość dofinansowania opłat
Uchwała w sprawie planu dofinansowania
za kształcenie w szkołach wyższych, zakładach kształcenia nauczycieli.
doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół
XXXVIII/374/2018
W uchwale określono 19 specjalności na które przysługuje dofinansowanie
i przedszkoli prowadzonych przez gminę
w wysokości 60% poniesionych opłat, jednak nie więcej niż 800,00 złotych
Pawłowice.
za semestr.
Programu Rewitalizacji Gminy Pawłowice 2018-2023 został pozytywnie
oceniony przez Zespół ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego i 30 maja
2018 r. został wpisany na listę programów, które mnogą otrzymać
Uchwała w sprawie przyjęcia Programu
XXXVIII/373/2018
dofinansowanie ze środków RPO WSL 2014-2020. Gmina Pawłowice będzie
Rewitalizacji Gminy Pawłowice 2018-2023.
sukcesywnie wnioskować o dofinansowania poszczególnych projektów
rewitalizacyjnych w zależności od ogłaszanych ramach programu
konkursów i dostępności środków budżetowych.
W związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację odbioru
i zagospodarowania odpadów na okres od 1lipca 2018 roku do 31 czerwca
Uchwała w sprawie ustalenia stawki opłaty
2020 roku zaszła konieczność zmiany stawki opłaty. Stawka opłaty
XXXVIII/372/2018 za gospodarowanie odpadami komunalnymi
za odbioru odpadów dla właścicieli nieruchomości obowiązuje od 1 lipca
z terenu nieruchomości zamieszkałych.
2018 roku i będzie obowiązywać do czasu zwiększenia lub zmniejszenia
kosztów zbiórki odpadów.
Uchwała w sprawie zasad udzielania
spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu
Uchwała obowiązuje. Na podstawie uchwały gmina ma możliwość realizacji
XXXVIII/371/2018 Gminy Pawłowice oraz trybu postępowania
dotacji dla Spółek Wodnych.
w sprawie udzielania dotacji i sposobu
jej rozliczania.
Uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty
Uchwała obowiązuje i jest realizowana. Klienci Urzędu mają możliwość
XXXVIII/370/2018 podatków za pomocą innego instrumentu
zapłaty podatków oraz opłaty skarbowej przy pomocy karty płatniczej;
płatniczego.
terminale znajdują się w Urzędzie Gminy w biurach nr: 1.12 oraz 1.15.

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy
71 2018.05.29 XXXVIII/369/2018 finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu
na realizację zadania remontowego drogi.
Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej
72 2018.05.29 XXXVIII/368/2018 Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice
na lata 2018-2023.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały
Nr XXXIII/316/2017 Rady Gminy Pawłowice
73 2018.05.29 XXXVIII/367/2018
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Pawłowice na rok 2018.

74 2018.04.24 XXXVII/366/2018

75 2018.04.24 XXXVII/365/2018

76 2018.04.24 XXXVII/364/2018

77 2018.04.24 XXXVII/363/2018

78 2018.04.24 XXXVII/362/2018

79 2018.04.24 XXXVII/361/2018

Uchwała wykonana. Gmina Pawłowice udzieliła w roku 2018 pomocy
finansowej powiatowi na podstawie umowy zgodnie z podjętą uchwałą
na remont ul. Wodzisławskiej w Pawłowicach od ul. Poprzecznej
wraz z rondem. Uchwała została zmieniona. Zwiększono kwotę pomocy
finansowej. Podjęto uchwałę XL/393/2018 z dnia 11.09.2018 r.
Przekazano informację do Kierowników realizujących przedsięwzięcia
o zmianach wielkości limitów zobowiązań w przedsięwzięciach.
Przekazano informację do Dyrektorów Jednostek o zmianach w budżecie
gminy celem opracowania planów finansowych tych jednostek.

Konkurs ma za zadanie co roku promować najlepszych uczniów sportowców, którzy umiejętnie łączą wypełnianie obowiązków szkolnych
Uchwała w sprawie konkursu dla najlepszych z uprawianiem sportu. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie
uczniów - sportowców poszczególnych typów z poszczególnych typów szkół prowadzonych przez Gminie Pawłowice
szkół prowadzonych przez gminę Pawłowice. począwszy od klasy IV szkoły podstawowej. Konkurs jest rozstrzygany
na zakończenie roku szkolnego. Uchwała uchylona uchwałą
nr XLII/411/2018 dnia 16.X.2018 r.
Konkurs ma za zadanie co roku promować najlepszych absolwentów szkół
Uchwała w sprawie konkursu dla najlepszych dla których organem prowadzącym jest gmina Pawłowice.
absolwentów klas programowo najwyższych W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas programowo najwyższych
poszczególnych typów szkół prowadzonych z poszczególnych typów szkół. Konkurs jest rozstrzygany na zakończenie
przez gminę Pawłowice.
roku szkolnego. Uchwała uchylona uchwalą nr XLII /409/2018
z dnia 16.X.2018 r.
Konkurs ma za zadanie co roku promować najlepszych uczniów
ze szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Pawłowice.
Uchwała w sprawie konkursu dla najlepszych W konkursie mogą wziąć udział uczniowie absolwenci: szkół podstawowych,
uczniów ze szkół prowadzonych przez gminę oddziałów gimnazjalnych, i szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs jest
Pawłowice.
rozstrzygany w miesiącu maju. Uczniowie w czerwcu biorą udział
w dwudniowej wycieczce. Uchwała uchylona uchwałą nr XLII/410/2018
z dnia 16.X.2018 r.
Uchwała w sprawie Programu
Uchwała obowiązuje. Stypendia są wręczane w dniu Święta Niepodległości.
Stypendialnego „Warto się uczyć”.
Uchwała w sprawie przyjęcia Lokalnego
programu wspierania edukacji uzdolnionej Program stypendialny „Warto się uczyć” przeznaczony jest dla uczniów,
młodzieży z gminy Pawłowice dla programu absolwentów oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych.
stypendialnego „Warto się uczyć”.
Uchwała w sprawie Programu pomocy
Uchwała obowiązuje. Stypendia są wręczane w dniu Święta Niepodległości.
stypendialnej dla uczniów „Motywacja”.

80 2018.04.24 XXXVII/360/2018

Uchwała w sprawie przyjęcia Lokalnego
programu wspierania edukacji uzdolnionych
uczniów i młodzieży z gminy Pawłowice
dla programu stypendialnego „Motywacja”.

81 2018.04.24 XXXVII/359/2018

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie
Uchwała obowiązuje. Uchwała została wprowadzona w życie od 1 lipca
odbierania odpadów komunalnych
2018 roku w związku z realizacją nowej umowy na odbiór
od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowanie odpadów.
i zagospodarowania tych odpadów

82 2018.04.24 XXXVII/358/2018
83 2018.04.24 XXXVII/357/2018

84 2018.04.24 XXXVII/356/2018

85 2018.03.27 XXXI/355/2018

86 2018.03.27 XXXVI/354/2018

87 2018.03.27 XXXVI/353/2018

88 2018.03.27 XXXVI/352/2018

Uchwała w sprawie przyjęcia Programu
Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy
Pawłowice na lata 2018 - 2019.
Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice
na lata 2018 - 2023.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały
Nr XXXIII/316/2017 Rady Gminy Pawłowice
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Pawłowice na rok 2018.
Uchwała w sprawie określenia regulaminu
otwartego konkursu ofert, oraz kryteriów
wyboru ofert na zapewnienie możliwości
korzystania z wychowania przedszkolnego
w niepublicznym przedszkolu w gminie
Pawłowice.

Celem programu jest promocja rozwoju edukacyjnego szczególnie
uzdolnionych uczniów klas V-VIII szkół podstawowych, uczniów oddziałów
gimnazjalnych, uczniów klas I-III liceum oraz I-IV technikum. Uchwała
została zmieniona uchwałą nr XXXVIII/376/2018 z dnia 29 maja 2018 r.

Uchwalenie programu PONE konieczne było do otrzymania środków
w WFOŚiGW w Katowicach. Obecnie uchwalony program w związku
z otrzymanym dofinansowaniem jest realizowany.
Przekazano informację do Kierowników realizujących przedsięwzięcia
o zmianach wielkości limitów zobowiązań w przedsięwzięciach.
Przekazano informację do Kierowników o zmianach w budżecie na rok 2018
celem opracowania planu finansowego.

Uchwała obowiązuje. Przeprowadzono konkurs w wyniku, którego wybrano
niepubliczne przedszkole „Jaś i Małgosia” w Jarząbkowicach.

Uchwała w sprawie wysokości opłat
Uchwała obowiązuje. Uchwała ustala 100% zwolnienia z opłat
za korzystanie z wychowania przedszkolnego
za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wszystkich uczniów objętych
uczniów objętych wychowaniem
wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych
przedszkolnym oraz całkowitego zwolnienia
przez gminę Pawłowice.
z opłat.
Uchwała w sprawie podziału Gminy
Pawłowice na stałe obwody głosowania,
Uchwała obowiązuje. Według uchwalonego podziału gminy przeprowadzono
ustalenia ich numerów, granic i siedzib
wybory samorządowe 21.10.2018 r.
obwodowych komisji wyborczych.
Uchwała w sprawie podziału Gminy
Pawłowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia Uchwała obowiązuje. Według uchwalonego podziału gminy przeprowadzono
ich numerów, granic i liczby radnych
wybory samorządowe 21.10.2018 r.
wybieranych w każdym okręgu.

89 2018.03.27 XXXVI/351/2018

90 2018.03.27 XXXVI/350/2018
91 2018.03.27 XXXVI/349/2018

Uchwała w sprawie programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Pawłowice w 2018 roku.
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji
w ramach Programu Ograniczenia Niskiej
Emisji ze środków WFOŚiGW w Katowicach.
Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice
na lata 2018 – 2022.

Uchwała wykonana. Uchwała realizowana była do 31 grudnia 2018 roku.
W związku z otrzymanym dofinansowaniem z WFOŚiGW w Katowicach
uchwała realizowana jest od września 2018 roku.
Przekazano informację do Kierowników realizujących przedsięwzięcia
o zmianach wielkości limitów zobowiązań w przedsięwzięciach.

92 2018.03.27 XXXVI/348/2018

Uchwała w sprawie zmiany uchwały
Nr XXXIII/316/2017 Rady Gminy Pawłowice Przekazano informację do Kierowników o zmianach w budżecie na rok 2018
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
celem opracowania planu finansowego.
Pawłowice na rok 2018.

93 2018.02.27 XXXV/347/2018

Uchwała w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji z budżetu gminy
dla niepublicznych przedszkoli oraz innych
niepublicznych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych na terenie
gminy Pawłowice oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości
ich pobrania i wykorzystania.

Uchwała obowiązuje. W uchwale określono tryb udzielania dotacji
dla niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Pawłowice, oraz tryb
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

94 2018.02.27 XXXV/346/2018

Uchwała w sprawie określenia kryteriów
naboru do klas pierwszych szkół
podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest gmina Pawłowice
do postępowania rekrutacyjnego
dla kandydatów zamieszkałych poza
obwodem szkoły oraz określenia
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
tych kryteriów.

Uchwała obowiązuje. Określono kryteria dla kandydatów zamieszkałych
poza obwodem szkoły, brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest gmina Pawłowice, wraz z odpowiadającą im liczbą
punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów.

95 2018.02.27 XXXV/345/2018

Uchwała w sprawie określenia kryteriów
drugiego etapu postępowania
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Pawłowice oraz
określenia dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia tych kryteriów.

Uchwała obowiązuje. Określono kryteria w przypadku równorzędnych
wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego
do przedszkoli publicznych oraz kryteria dla drugiego etapu jeżeli dane
publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.

96 2018.02.27 XXXV/344/2018

97 2018.02.27 XXXV/343/2018
98 2018.02.27 XXXV/342/2018

99 2018.02.27 XXXV/341/2018

100 2018.02.27 XXXV/340/2018
101 2018.02.27 XXXV/339/2018
102 2018.02.27 XXXV/338/2017
103 2018.02.27 XXXV/337/2018

104 2018.02.27 XXXV/336/2018

105 2018.01.23 XXXIV/335/2018

106 2018.01.23 XXXIV/334/2018

Uchwała w sprawie zatwierdzenia
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych na lata 2018 -2021
dla Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji z siedzibą w Krzyżowicach.
Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze
w Pawłowicach.
Uchwala w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie nieruchomości położonej
w Pawłowicach.

Uchwała obowiązuje. Uchwała przedstawia plany inwestycyjne Gminnego
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na lata 2018-2021 i stanowi integralną
część taryf za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków.
Uchwała wykonana. W wyniku uchwały zmieniono adresy. O uchwale
poinformowano między innymi Starostwo, GUS, pocztę.
Został złożony wniosek do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie
Uchwała nie weszła w życie. Okres obowiązywania uchwały zgodnie
odbierania odpadów komunalnych
z § 9 był od 1 lipca 2018 r. Uchwała została uchylona uchwałą
od właścicieli nieruchomości
nr XXXVII/359/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.
i zagospodarowania tych odpadów.
Uchwała w sprawie przejęcia zadania
Uchwała wykonana. Gmina realizowała letnie utrzymanie dróg powiatowych
z zakresu właściwości Powiatu Pszczyńskiego
na terenie Gminy Pawłowice.
na podstawie porozumienia.
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy
Uchwała wykonana. Środki finansowe zostały przekazane i rozliczone
finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu.
zgodnie z zawartą umową.
Uchwała w sprawie przekazania środków
Uchwała wykonana. Środki finansowe zostały przekazane i rozliczone
finansowych dla Policji.
zgodnie z zawartą umową.
Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej
Przekazano informację do Kierowników realizujących przedsięwzięcia
Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice
o zmianach wielkości limitów zobowiązań w przedsięwzięciach.
na lata 2018-2022.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały
Nr XXXIII/316/2017 Rady Gminy Pawłowice Przekazano informację do Kierowników o zmianach w budżecie na rok 2018
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
celem opracowania planu finansowego.
Pawłowice na rok 2018.
Uchwała w sprawie ustanowienia
wyróżnienia "Trener Roku" oraz określenia Wnioski na „Trenera Roku” są składane do 31 marca każdego roku.
warunków i trybu przyznawania wyróżnienia.
Uchwała w sprawie ustanowienia
wyróżnienia "Działacz Roku" oraz określenia
Wnioski na „Działacza Roku” są składane do 31 marca każdego roku.
warunków i trybu przyznawania
wyróżnienia.

107 2018.01.23 XXXIV/333/2018

108 2018.01.23 XXXIV/332/2018

109 2018.01.23 XXXIV/331/2018

110 2018.01.23 XXXIV/330/2018

111 2018.01.23 XXXIV/329/2018

112 2018.01.23 XXXIV/328/2018

113 2018.01.23 XXXIV/327/2018

114 2018.01.23 XXXIV/326/2018

Uchwała w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji z budżetu gminy
dla niepublicznych przedszkoli oraz innych W uchwale określa się tryb udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli
niepublicznych form wychowania
oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych
przedszkolnego prowadzonych na terenie
na terenie gminy Pawłowice, oraz trybu przeprowadzania kontroli
gminy Pawłowice oraz trybu
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
przeprowadzania kontroli prawidłowości
ich pobrania i wykorzystania.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody
Uchwała wykonana. W trakcie roku 2018 na podstawie przedmiotowej
na zawarcie kolejnych umów najmu
uchwały odnawiane były umowy najmu i dzierżawy w trybie
i dzierżawy zawartych na czas oznaczony
bezprzetargowym.
do 3 lat.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody
Uchwała wykonana. Aktami notarialnymi w dniach 22.03.2018 r.
na obciążenie nieruchomości położonych
i 12.07.2018 r. ustanowiono służebności przy nabyciu działek
w Warszowicach przy ul. Pszczyńskiej
pod parkingiem Centrum w Warszowicach.
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w postaci dotacji celowej
Uchwała wykonana. Pomoc finansowa została przekazana, wykorzystana
dla Miasta Bielska - Białej na dofinansowanie
i rozliczona zgodnie z umową.
działalności Ośrodka Przeciwdziałania
Problemom Alkoholowym w Bielsku - Białej.
Uchwała w sprawie przejęcia zadania
Uchwała zrealizowana - gmina na podstawie porozumienia wykonała w roku
z zakresu właściwości Powiatu Pszczyńskiego 2018 III etap budowy ścieżki pieszo- rowerowej przy ul. Wodzisławskiej
na podstawie porozumienia.
w Pawłowicach na odcinku od ul. Górniczej do ul. Kruczej.
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy
Uchwała zrealizowana, zadanie rozliczone - udzielenie pomocy finansowej
finansowej Powiatowi pszczyńskiemu
powiatowi na III etap ścieżki pieszo- rowerowej przy ul. Wodzisławskiej
na realizację zadań inwestycyjnych
i budowę chodnika przy ul. Śląskiej w Krzyżowicach.
na terenie Gminy Pawłowice w 2018 roku.
Uchwała w sprawie podziału obszaru gminy Uchwała zostało wprowadzona w życie w dniu 1 lipca 2018 roku
Pawłowice na sektory celem zorganizowania w związku z realizacją nowej umowy na odbiór i zagospodarowanie
odbioru odpadów komunalnych.
odpadów. Uchwała będzie obowiązywać do czasu zmiany sektorów.
Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej
Przekazano informację do Kierowników realizujących przedsięwzięcia
Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice
o zmianach wielkości limitów zobowiązań w przedsięwzięciach.
na lata 2018 - 2022.

