Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców, że XVI sesja Rady Gminy Pawłowice
odbędzie się w dniu 08 maja 2020 r. o godz. 12.00
w wersji zdalnej.
Sesja będzie transmitowana on-line za pomocą systemu eSesjaTV.
Link do transmisji znajduje się na stronie www.pawlowice.pl

( widoczny na dole

strony) .
Przewodniczący Rady
Andrzej Szaweł

Porządek obrad
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy Pawłowice z dnia 03 marca 2020 r.
4. Przedstawienie wykazu pism, jakie wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja o działalności Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o pracach komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2020 – 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/116/2019 Rady Gminy Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Pawłowice na rok 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa
pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
11. Podjęcie uchwały w sprawie stawki ekwiwalentu za 1 godzinę udziału w działaniu ratowniczym dla członków OSP z terenu gminy
Pawłowice.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy
Miejskiej PSP w Jastrzębiu –Zdroju.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby
dziecięce na terenie gminy Pawłowice.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia z zakresu właściwości Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach realizacji zadania
inwestycyjnego ( dot. przebudowy skrzyżowania DW 938 z drogą gminną ul. Boczną w Jarząbkowicach)
15. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pawłowice.
16. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów.
17. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
gminy Pawłowice w 2020 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i młodzieży z gminy
Pawłowice dla programu stypendialnego Motywacja.
19. Podjęcie uchwały w sprawie Programu pomocy stypendialnej dla uczniów Motywacja.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży z gminy Pawłowice dla
programu stypendialnego Warto się uczyć.
21. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Stypendialnego Warto się uczyć.

22. Podjęcie uchwały w sprawie konkursu dla najlepszych absolwentów klas programowo najwyższych poszczególnych typów szkół
prowadzonych przez gminę Pawłowice
23. Podjęcie uchwały w sprawie konkursu dla najlepszych uczniów-sportowców klas poszczególnych typów szkół prowadzonych przez
gminę Pawłowice.
24. Projekt uchwały w sprawie konkursu dla najlepszych uczniów ze szkół prowadzonych przez gminę Pawłowice.
25. Informacje Wójta i Przewodniczącego Rady.
26. Zakończenie sesji.

Projekt
z dnia ..........
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2020-2024
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust.6 art. 232 oraz art. 242 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze
zmianami) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji
Działalności Społecznej
Rada Gminy Pawłowice
uchwala
§ 1. W uchwale Nr XIII/115/2019 Rady Gminy Pawłowice z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pawłowice na lata 2020-2024 wraz z prognozą długu”
otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2020-2023”
określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

otrzymuje brzmienie

3) „objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej” zawiera załącznik nr 3 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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załącznik nr 1 do uchwały nr ............ Rady Gminy Pawłowice z dnia 5.05.2020 r

z tego:
z tego:

w tym:
w tym:

Wyszczególnienie

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

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

z tytułu dotacji
oraz środków
przeznaczonych
na inwestycje

z podatku od
nieruchomości

Lp

1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.5.1

1.2

1.2.1

1.2.2

2020

120 868 118,66

116 257 551,06

22 306 408,00

2 500 000,00

25 679 787,00

29 751 256,06

36 020 100,00

24 000 000,00

4 610 567,60

50 000,00

4 540 567,60

2021

120 988 622,44

116 500 000,00

22 306 408,00

2 500 000,00

25 679 787,00

29 272 804,00

36 741 001,00

24 000 000,00

4 488 622,44

0,00

4 438 622,44

2022

117 350 000,00

117 350 000,00

22 306 408,00

2 500 000,00

25 679 787,00

29 272 804,00

37 591 001,00

24 000 000,00

0,00

0,00

0,00

2023

118 000 000,00

118 000 000,00

22 306 408,00

2 500 000,00

25 679 787,00

29 272 804,00

38 241 001,00

24 000 000,00

0,00

0,00

0,00

2024

118 750 000,00

118 750 000,00

22 306 000,00

2 500 000,00

25 679 787,00

29 272 804,00

38 991 409,00

24 000 000,00

0,00

0,00

0,00

2025

118 750 000,00

118 750 000,00

22 306 000,00

2 500 000,00

25 679 787,00

29 272 804,00

38 991 409,00

24 000 000,00

0,00

0,00

0,00

2026

118 750 000,00

118 750 000,00

22 306 000,00

2 500 000,00

25 679 787,00

29 272 804,00

38 991 409,00

24 000 000,00

0,00

0,00

0,00
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z tego:
w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie

Lp

2

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.2.1

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.2

2.2.1

2.2.1.1

2020

134 890 738,68

102 495 599,73

39 764 418,00

0,00

0,00

160 000,00

0,00

0,00

32 395 138,95

32 395 138,95

8 342 068,66

2021

119 330 342,52

100 600 000,00

39 800 000,00

0,00

0,00

170 000,00

0,00

0,00

18 730 342,52

18 730 342,52

5 080 000,00

2022

116 417 250,00

100 600 000,00

40 000 000,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

15 817 250,00

15 817 250,00

80 000,00

2023

117 040 000,00

101 000 000,00

40 400 000,00

0,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

16 040 000,00

16 040 000,00

0,00

2024

118 386 000,00

102 000 000,00

41 000 000,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

16 386 000,00

16 386 000,00

0,00

2025

118 541 750,00

102 000 000,00

41 000 000,00

0,00

0,00

8 500,00

0,00

0,00

16 541 750,00

16 541 750,00

0,00

2026

118 723 750,00

102 000 000,00

41 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 723 750,00

16 723 750,00

0,00
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w tym:

z tego:
w tym:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie

Lp

3

3.1

4

4.1

4.1.1

4.2

4.2.1

4.3

4.3.1

2020

-14 022 620,02

0,00

15 608 810,02

1 456 000,00

1 456 000,00

11 359 212,19

9 773 022,19

2 793 597,83

2 793 597,83

2021

1 658 279,92

1 658 279,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

932 750,00

932 750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2023

960 000,00

960 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2024

364 000,00

364 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2025

208 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2026

26 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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z tego:

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:
w tym:

Wyszczególnienie

Lp

4.4

4.4.1

4.5

4.5.1

5

5.1

5.1.1

5.1.1.1

5.1.1.2

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

1 586 190,00

1 586 190,00

0,00

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

1 658 279,92

1 658 279,92

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

932 750,00

932 750,00

0,00

0,00

0,00

2023

0,00

0,00

0,00

0,00

960 000,00

960 000,00

0,00

0,00

0,00

2024

0,00

0,00

0,00

0,00

364 000,00

364 000,00

0,00

0,00

0,00

2025

0,00

0,00

0,00

0,00

208 250,00

208 250,00

0,00

0,00

0,00

2026

0,00

0,00

0,00

0,00

26 250,00

26 250,00

0,00

0,00

0,00
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Rozchody budżetu, z tego:

w tym:

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

łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:

z tego:

Wyszczególnienie

Lp

5.1.1.3

5.1.1.3.1

5.1.1.3.2

5.1.1.3.3

5.2

6

6.1

7.1

7.2

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 149 529,92

0,00

13 761 951,33

27 914 761,35

2021

x

x

x

x

0,00

2 491 250,00

0,00

15 900 000,00

15 900 000,00

2022

x

x

x

x

0,00

1 558 500,00

0,00

16 750 000,00

16 750 000,00

2023

x

x

x

x

0,00

598 500,00

0,00

17 000 000,00

17 000 000,00

2024

x

x

x

x

0,00

234 500,00

0,00

16 750 000,00

16 750 000,00

2025

x

x

x

x

0,00

26 250,00

0,00

16 750 000,00

16 750 000,00

2026

x

x

x

x

0,00

0,00

0,00

16 750 000,00

16 750 000,00
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Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie

Lp

8.1

8.2

8.3

8.3.1

8.4

8.4.1

2020

2,02%

16,09%

15,97%

27,00%

31,90%

TAK

TAK

2021

2,10%

2022

1,17%

18,42%

18,23%

19,95%

24,85%

TAK

TAK

19,13%

19,02%

17,21%

22,12%

TAK

TAK

2023
2024

1,15%

19,23%

19,16%

17,74%

17,74%

TAK

TAK

0,43%

18,74%

18,72%

18,80%

18,80%

TAK

TAK

2025

0,24%

18,73%

x

18,97%

18,97%

TAK

TAK

2026

0,03%

18,72%

x

18,27%

20,33%

TAK

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

w tym:
w tym:

Wyszczególnienie

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

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

w tym:
w tym:

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

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

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

w tym:

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

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

Lp

9.1

9.1.1

9.1.1.1

9.2

9.2.1

9.2.1.1

9.3

9.3.1

9.3.1.1

2020

79 996,74

79 996,74

67 701,24

4 442 167,60

4 442 167,60

4 442 167,60

79 996,74

79 996,74

67 701,24

2021

0,00

0,00

0,00

4 438 622,44

4 438 622,44

4 438 622,44

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2024

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2025

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2026

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych
w tym:

z tego:
w tym:

Wyszczególnienie

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

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

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

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

bieżące

majątkowe

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

Wydatki na spłatę
zobowiązań
przejmowanych w
związku z
likwidacją lub
przekształceniem
samodzielnego
publicznego
zakładu opieki
zdrowotnej

Kwota
zobowiązań
wynikających z
przejęcia przez
jednostkę
samorządu
terytorialnego
zobowiązań po
likwidowanych i
przekształcanych
samorządowych
osobach
prawnych

Lp

9.4

9.4.1

9.4.1.1

10.1

10.1.1

10.1.2

10.2

10.3

10.4

10.5

2020

5 628 007,85

5 628 007,85

3 602 167,60

31 653 232,85

4 340 000,00

27 313 232,85

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

3 000 000,00

3 000 000,00

2 550 000,00

24 291 000,00

5 811 000,00

18 480 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

2 665 943,72

2 665 943,72

1 888 622,44

21 896 943,72

6 161 000,00

15 735 943,72

0,00

0,00

0,00

0,00

2023

0,00

0,00

0,00

15 800 000,00

0,00

15 800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2024

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2025

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2026

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych
w tym:
w tym:
w tym:
Wcześniejsza
spłata
zobowiązań,
wyłączona z limitu
spłaty
zobowiązań,
dokonywana w
formie wydatków
budżetowych

Wyszczególnienie

Lp

10.6

10.7

10.7.1

10.7.2

10.7.2.1

10.7.2.1.1

10.7.3

10.8

10.9

2020

1 586 190,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

1 502 529,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

x

2022

595 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

x

2023

596 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

x

2024

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

x

2025

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

x

2026

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

x
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załącznik nr 2 do uchwały nr........... Rady Gminy Pawłowice z dnia 5.05.2020 r.
kwoty w zł

L.p.

1

Nazwa i cel

Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca

Okres realizacji
Łączne nakłady
finansowe
Od

Limit 2020

Limit 2021

Limit 2022

Limit 2023

Limit
zobowiązań

Do

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

107 695 758,26

31 653 232,85

24 291 000,00

21 896 943,72

15 800 000,00

93 641 176,57

1.a

- wydatki bieżące

19 097 000,00

4 340 000,00

5 811 000,00

6 161 000,00

0,00

16 312 000,00

1.b

- wydatki majątkowe

88 598 758,26

27 313 232,85

18 480 000,00

15 735 943,72

15 800 000,00

77 329 176,57

1.1

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

12 470 119,45

5 628 007,85

3 000 000,00

2 665 943,72

0,00

11 293 951,57

1.1.1

- wydatki bieżące

1.1.2

- wydatki majątkowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 470 119,45

5 628 007,85

3 000 000,00

2 665 943,72

0,00

11 293 951,57

1.1.2.1

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

Urząd Gminy Pawłowice

2018

2020

2 800 000,00

2 698 888,49

0,00

0,00

0,00

2 698 888,49

1.1.2.2

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Pawłowice, poprzez demontaż, utylizację oraz wymianę pokryć
dachowych w budynkach prywatnych na terenie gminy - podniesienie
jakości życia mieszkańców poprzez ochronę środowiska

Urząd Gminy Pawłowice

2018

2020

1 027 425,92

772 068,66

0,00

0,00

0,00

772 068,66

1.1.2.3

Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego wraz z poprawą
infratruktury transportu publicznego w Gminie Pawłowice - poprawa
jakości usług transportu publicznego

Urząd Gminy Pawłowice

2018

2022

6 921 908,72

1 200 000,00

3 000 000,00

2 665 943,72

0,00

6 865 943,72

1.1.2.4

Budowa instalacji fotowoltaicznych dla instytucji publicznych w Gminie
Pawłowice etap 2 - obniżenie kosztów zużycia energii

Urząd Gminy Pawłowice

2018

2020

1 720 784,81

957 050,70

0,00

0,00

0,00

957 050,70

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.1

1.2

- wydatki bieżące

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.2

- wydatki majątkowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

95 225 638,81

26 025 225,00

21 291 000,00

19 231 000,00

15 800 000,00

82 347 225,00

- wydatki bieżące

19 097 000,00

4 340 000,00

5 811 000,00

6 161 000,00

0,00

16 312 000,00

1.3
1.3.1
1.3.1.1

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

Urząd Gminy Pawłowice

2018

2022

2 350 000,00

580 000,00

600 000,00

620 000,00

0,00

1 800 000,00

1.3.1.2

Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie
Pawłowice - kształtowanie politykii przestrzennej gminy

Urząd Gminy Pawłowice

2019

2021

108 000,00

56 000,00

50 000,00

0,00

0,00

106 000,00

1.3.1.3

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania boreliozy wśrod
mieszkanców gminy Pawłowice - poprawa zdrowia mieszkańców
gminy

Urząd Gminy Pawłowice

2019

2022

194 000,00

69 000,00

41 000,00

41 000,00

0,00

151 000,00

1.3.1.4

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

Urząd Gminy Pawłowice

2018

2022

16 445 000,00

3 635 000,00

5 120 000,00

5 500 000,00

0,00

14 255 000,00

76 128 638,81

21 685 225,00

15 480 000,00

13 070 000,00

15 800 000,00

66 035 225,00

87 000,00

70 000,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

1.3.2
1.3.2.1

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

Urząd Gminy Pawłowice

2018

2020
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Nazwa i cel

Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca

Okres realizacji
Łączne nakłady
finansowe
Od

Do

Limit 2020

Limit 2021

Limit 2022

Limit 2023

Limit
zobowiązań

1.3.2.2

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

Urząd Gminy Pawłowice

2018

2020

257 000,00

240 000,00

0,00

0,00

0,00

240 000,00

1.3.2.3

Budowa oświetlenia przy ul.Myśliwskiej w Pawłowicach - poprawa
bezpieczeńswa

Urząd Gminy Pawłowice

2019

2020

56 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

1.3.2.4

Budowa oświetlenia przy ul.Zawadzkiego, Kraszewskiego i DW 938 w
Golasowicach - poprawa bezpieczeństwa

Urząd Gminy Pawłowice

2019

2020

45 000,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

1.3.2.5

Budowa oświetlenia przy ul.Strażackiej w Warszowicach - poprawa
bezpieczeństwa

Urząd Gminy Pawłowice

2019

2020

66 000,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

1.3.2.6

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

Wodociągi Pawłowice

2013

2021

9 565 742,75

2 500 000,00

2 130 000,00

0,00

0,00

4 630 000,00

1.3.2.7

Przebudowa przepompowni osiedlowych PO1 i PO2 Pawłowice budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej

Wodociągi Pawłowice

2013

2020

491 500,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

1.3.2.8

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

Wodociągi Pawłowice

2018

2021

2 832 081,51

1 370 000,00

1 370 000,00

0,00

0,00

2 740 000,00

1.3.2.9

Nabycie urządzeń wodociądowych i kanalizacyjnych - budowa
infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej

Wodociągi Pawłowice

2015

2022

1 765 934,82

280 000,00

80 000,00

80 000,00

0,00

440 000,00

1.3.2.10

Budowa kanalizacji sanitarnej pomiędzy ul.Zapłocie a ul.Pszczyńską w
Pawłowicach - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej

Wodociągi Pawłowice

2019

2021

1 098 400,00

100 000,00

900 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00

1.3.2.11

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

Urząd Gminy Pawłowice

2017

2020

311 203,26

265 225,00

0,00

0,00

0,00

265 225,00

1.3.2.12

Rozbudowa ZSP Golasowice - poprawa usług edukacyjnych

Urząd Gminy Pawłowice

2017

2021

3 931 140,73

2 000 000,00

800 000,00

0,00

0,00

2 800 000,00

1.3.2.13

Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową ZSP Krzyżowice poprawa usług edukacyjnych

Urząd Gminy Pawłowice

2018

2022

6 000 000,00

2 000 000,00

3 000 000,00

1 000 000,00

0,00

6 000 000,00

1.3.2.14

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

Urząd Gminy Pawłowice

2018

2020

3 362 978,82

2 700 000,00

0,00

0,00

0,00

2 700 000,00

1.3.2.15

Przebudowa SP Warszowice - poprawa usług edukacyjnych

Urząd Gminy Pawłowice

2018

2020

2 587 351,05

2 500 000,00

0,00

0,00

0,00

2 500 000,00

1.3.2.16

Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Ośrodka Zdrowia
przy ul.Górniczej w Pawłowicach - poprawa usług zdrowotnych

Urząd Gminy Pawłowice

2019

2021

1 283 210,00

50 000,00

1 200 000,00

0,00

0,00

1 250 000,00

1.3.2.17

Rozbudowa budynku przedszkola publicznego w Pielgrzymowicach poprawa jakości usług edukacyjnych

Urząd Gminy Pawłowice

2019

2023

2 050 000,00

0,00

50 000,00

0,00

2 000 000,00

2 050 000,00

1.3.2.18

Budowa wodnego placu zabaw na terenie Osiedla Pawłowice poprawa jakości usług rekreacyjnych i i podniesienie jakości
przestrzeni publicznej

Urząd Gminy Pawłowice

2019

2022

2 600 000,00

100 000,00

0,00

2 500 000,00

0,00

2 600 000,00

1.3.2.19

Budowa i przebudowa dróg obsługujących KSSE w Pawłowicach poprawa układu komunikacyjnego

Urząd Gminy Pawłowice

2018

2023

3 700 000,00

0,00

0,00

200 000,00

3 500 000,00

3 700 000,00

1.3.2.20

Budowa ul.3 Maja w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego

Urząd Gminy Pawłowice

2017

2022

998 677,76

0,00

0,00

40 000,00

0,00

40 000,00

1.3.2.21

Przebudowa ul.Jasnej w Pielgrzymowicach - poprawa układu
komunikacyjnego

Urząd Gminy Pawłowice

2018

2023

1 205 299,50

80 000,00

120 000,00

0,00

1 000 000,00

1 200 000,00

1.3.2.22

Przebudowa ul.Zapłocie w Pawłowicach - poprawa układu
komunikacyjnego

Urząd Gminy Pawłowice

2018

2022

7 543 935,60

2 500 000,00

1 500 000,00

3 500 000,00

0,00

7 500 000,00

1.3.2.23

Przebudowa ul.Górka w Pawłowicach - poprawa układu
komunikacyjnego

Urząd Gminy Pawłowice

2018

2022

1 600 000,00

100 000,00

0,00

1 500 000,00

0,00

1 600 000,00
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1.3.2.24

Przebudowa drogi dojazdowej do ZSP ul.Sienkiewicza w
Golasowicach - poprawa układu komunikacyjnego

Urząd Gminy Pawłowice

2019

2021

580 000,00

80 000,00

500 000,00

0,00

0,00

580 000,00

1.3.2.25

Przebudowa ul.Kwiatowej w Jarząbkowicach - poprawa układu
komunikacyjnego

Urząd Gminy Pawłowice

2019

2021

3 150 000,00

1 650 000,00

1 500 000,00

0,00

0,00

3 150 000,00

1.3.2.26

Przebudowa ul.Podlesie w Pielgrzymowicach i ul.Bocznej w
Jarząbkowicach - poprawa układu komunikacyjnego

Urząd Gminy Pawłowice

2019

2023

6 250 000,00

250 000,00

0,00

500 000,00

5 500 000,00

6 250 000,00

1.3.2.27

Przebudowa ul.Pieczarkowej oraz budowa drogi gminnej równoległej
do ul.Polnej w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego

Urząd Gminy Pawłowice

2019

2023

4 350 000,00

150 000,00

200 000,00

200 000,00

3 800 000,00

4 350 000,00

1.3.2.28

Przebudowa drogi do gruntów rolnych i leśnych - ul.Klonowa w
Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego

Urząd Gminy Pawłowice

2019

2020

700 000,00

700 000,00

0,00

0,00

0,00

700 000,00

1.3.2.29

Budowa drogi gospodarczej przy DK81 pomiędzy ul.Myśliwską i ul.
Strumieńską wraz z przejściem przez DK 81 - poprawa ukladu
komunikacyjnego

Urząd Gminy Pawłowice

2019

2021

270 000,00

200 000,00

70 000,00

0,00

0,00

270 000,00

1.3.2.30

Zagospodarowanie terenu przy SP Pielgrzymowice - poprawa jakości
przestrzeni publicznej i usług edukacyjnych

Urząd Gminy Pawłowice

2019

2022

1 050 000,00

350 000,00

0,00

700 000,00

0,00

1 050 000,00

1.3.2.31

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

Gminny Ośrodek Sportu

2018

2020

218 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

1.3.2.32

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

Gminny Ośrodek Sportu

2018

2020

412 700,00

350 000,00

0,00

0,00

0,00

350 000,00

1.3.2.33

Rozbudowa budynku GZK w Pawłowicach przy ul.Mickiewicza 28 A
wraz z zagospodarowaniem - poprawa jakości przestrzeni publicznej
oraz jakości uslug komunalnych

GMINNY ZESPÓŁ
KOMUNALNY

2019

2021

1 070 000,00

100 000,00

960 000,00

0,00

0,00

1 060 000,00

1.3.2.34

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul.Kolejowej w Warszowicach poprawa układu komunikacyjnego

Urząd Gminy Pawłowice

2019

2020

439 483,01

400 000,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

1.3.2.35

Przebudowa stacji uzdatniania wody Golasowice - budowa
infrastruktury wodociagowej i kanalizacyjnej

Wodociągi Pawłowice

2020

2021

200 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

200 000,00

1.3.2.36

Przebudowa budynku przy Przedszkolu Publicznym w
Pielgrzymowicach - poprawa jakości usług edukacyjnych

Urząd Gminy Pawłowice

2020

2022

1 000 000,00

50 000,00

0,00

950 000,00

0,00

1 000 000,00

1.3.2.37

Rozbudowa budynku ZSO w Pawłowicach - poprawa usług
edukacyjnych

Urząd Gminy Pawłowice

2020

2022

3 000 000,00

100 000,00

1 000 000,00

1 900 000,00

0,00

3 000 000,00
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Pawłowice
z dnia....................2020 r.
Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2024
W załączniku nr 1 „ Wieloletnia
2020-2024 wraz z prognozą długu”

prognoza

Finansowa

Gminy

Pawłowice

na

lata

·wprowadza się wartości liczbowe wynikające z projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie
przygotowanej na sesję marcową oraz wprowadzonych zarządzeń Wójta Gminy Pawłowice.
·zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki budżetowej
·o kwotę 6 809 000,00 zł.
·Pożyczka z WFOŚr i GW w Katowicach – zmniejszenie planowanych przychodów i rozchodów o kwotę
154 000,00 zł
W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2020-2023 ” zmienia się:
- poz.1.1
zadanie 1.1.2.3 „Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego wraz z poprawą infrastruktury
transportu publicznego w Gminie Pawłowice” – zmiana nazwy na „Modernizacja transportu publicznego
w Gminie Pawłowice”- zmniejsza się limit wydatków w roku 2021, a zwiększa w roku 2022 o kwotę
2 665 943,72 zł.
- poz.1.3
w wydatkach majątkowych:
zadanie 1.3.2.6.
–„Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze nie objętym systemem
kanalizacyjnym w sołectwach Pielgrzymowice, Pniówek, Warszowice”- zmniejsza się łączne nakłady
finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2021 o kwotę 470 000,00 zł,
zadanie 1.3.2.8. – „Przebudowa oczyszczalni sanitarnej mechaniczno-biologicznej PniówekKrzyżowice” – zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 140 000,00 zł, limit zobowiązań o kwotę
240 000,00 zł, limit wydatków w roku 2021 o kwotę 370 000,00 żł oraz zmniejsza się limit wydatków w roku
2020 o kwotę 130 000,00 zł.
zadanie 1.3.2.9. – „Nabycie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych”- zwiększa się łączne
nakłady finansowe o kwotę 199 996,37 zł, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2020 o kwotę
200 000,00 zł,
zadanie 1.3.2.12. –„Rozbudowa ZSP Golasowice” – zwiększa się łączne nakłady
finansowe, limit
zobowiązań
o kwotę
500 000,00 zł
oraz
limit
wydatków
w
roku
2020
o kwotę 1 500 000,00 zł, a zmniejsza się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 1 000 000,00 zł../80101/
1.3.2.13 –„Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową ZSP Krzyżowice” – zwiększa się limit
wydatków w roku 2020 o kwotę 1 000 000,00 zł, w roku 2021 o kwotę 2 000 000,00 zł oraz zmniejsza się
limit wydatków w roku 2022 o kwotę 3 000 000,00 zł./80101/
zadanie 1.3.2.21 –„Przebudowa ul. Jasnej w Pielgrzymowicach” – zwiększa się
finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2021 o kwotę 120 000 zł.

łączne nakłady

zadanie 1.3.2.22 –„Przebudowa ul. Zapłocie w Pawłowicach” –
zwiększa się łączne nakłady
finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2020 o kwotę 1 500 000,00 zł./60016/
zadanie 1.3.2.24 –„Przebudowa drogi dojazdowej do ZSP ul. Sienkiewicza w Golasowicach” –
zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2020 o kwotę
30 000,00 zł./60016/
zadanie 1.3.2.25 –„Przebudowa ul. Kwiatowej w Jarząbkowicach” –
zwiększa się limit wydatków
w roku 2020 o kwotę 1 500 000,00 zł, limit wydatków w roku 2021 o kwotę 1 000 000,00 zł oraz zmniejsza
się w roku 2022 limit wydatków o kwotę 2 500 000,00 zł /60016/. Okres realizacji zadania to lata 2019-2021.
zadanie 1.3.2.27 –„Przebudowa ul .Pieczarkowej oraz budowa drogi gminnej równoległej do
ul. Polnej w Pawłowicach ” – zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit
wydatków w roku 2021 o kwotę 200 000,00 zł./60016/
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zadanie 1.3.2.30 – „Zagospodarowanie terenu przy SP Pielgrzymowice”-zwiększa się nakłady
finansowe i limit zobowiązań o kwotę 250 000,00 zł, limit wydatków w roku 2020 o kwotę 350 000,00 zł oraz
zmniejsza się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 100 000,00 zł
zadanie 1.3.2.35 – „Przebudowa stacji uzdatniania wody Golasowice”- wprowadza się nowe zadanie
w latach 2020-2021- łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań na kwotę 200 000,00 zł oraz limit wydatków
w roku 2020 na kwotę 100 000,00 zł , w roku 2021 na kwotę 100 000,00 zł.
zadanie 1.3.2.36 –„Przebudowa budynku przy Przedszkolu Publicznym w Pielgrzymowicach ” –
wprowadza się nowe zadanie w latach 2020- 2022 - łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań w kwocie
1 000 000,00 zł, limit wydatków w roku 2020 w kwocie 50 000,00 zł, w roku 2022 w kwocie 950 000,00 zł.
zadanie 1.3.2.37 –„Rozbudowa budynku ZSO w Pawłowicach ” – wprowadza się nowe zadanie
w latach
2020 2022 łączne
nakłady
finansowe,
limit
zobowiązań
w kwocie
3 000 000,00 zł, limit wydatków w roku 2020 w kwocie 100 000,00 zł, w roku 2021 w kwocie 1 000
000,00 zł, w roku 2022 w kwocie 1 900 000,00 zł.
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Projekt
z dnia ..........
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/116/2019 Rady Gminy Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Pawłowice na rok 2020
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,9 art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, 212, 216, 217, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji
Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej
Rada Gminy Pawłowice
uchwala
§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Gminy o kwotę 81 496,74 zł., w tym:
1) dochody bieżące o kwotę 81 496,74 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Gminy

o kwotę 6 873 996,74., w tym:

1) wydatki bieżące

o kwotę

108 996,74 zł.

2) wydatki majątkowe

o kwotę 6 765 000,00 zł.

3. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę
1) wydatki bieżące

o kwotę

137.500,00 zł., w tym:
7.500,00 zł.

2) wydatki majątkowe o kwotę 130 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian o których mowa w ust.1
wynosi 120 868 118,66 zł.
5. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian
wynosi 134 890 738,68 zł.

o których mowa w ust. 2 i 3

§ 2. 1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy w kwocie 14.022.620,02 zł.,
który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 2.793.597,83 zł
b) nadwyżki budżetu jst z lat ubiegłych w kwocie 9.773.022,19zł.
c) pożyczek w kwocie 1.456.000,00 zł
2. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 15.608.810,02 zł
a) § 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.456.00000 zł
b) § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.793.597,83 zł
c) § 957 nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 11.359.212,19 zł.
3. Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości 1.586.190,00 zł
a) § 992 spłata pożyczki w kwocie 1.586.190,00 zł
§ 3. 1. Zmienia się załącznik nr 1 „Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020”, który
otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały
2. Zmienia się załącznik nr 5 „Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2020”,
który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Pawłowice
z dnia....................2020 r.
Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na rok 2020 poprzez:
Dz.
1

Wyszczególnienie
3

Zwiększyć
4

750

Administracja publiczna

1 500,00

Dochody bieżące:
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów
i darowizn w postaci pieniężnej

1 500,00

-

1 500,00

-

Oświata i wychowanie

79 996,74

-

Dochody bieżące:
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5
lit. a i b ustawy lub płatności w ramach środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

79 996,74

-

79 996,74

-

801
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Pawłowice
z dnia....................2020 r.
Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2020 poprzez:
Dz.
1

Rozdział
2

010
01010

600
60016
750
75023
75075
801
80101
80104
80120
80195

921
92109

92195
92695

Wyszczególnienie
3

Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanacyjna
Wydatki majątkowe, w tym:
dotacje
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Wydatki majątkowe
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wydatki majątkowe
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki bieżące
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki majątkowe
Przedszkola
Wydatki majątkowe
Licea ogólnokształcące
Wydatki majątkowe
Pozostała działaność
Wydatki bieżące, w tym:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- wydatki na realizacje programów finansowanych
z udziałem
środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy, w tym
wydatki budżetu środków europejskich
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Wydatki majątkowe, w tym:
dotacje
Pozostała działalność
Wydatki bieżące
Pozostała działalność
Wydatki bieżące
RAZEM
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Zwiększyć
4

300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
3 280.000,00
3 280 000,00
3 280 000,00
76 500,00
75 000,00
75 000,00
1 500,00
1 500 ,00
3 099.996.74
2 850 000,00
2 850 000,00
50 000,00
50 000,00
100 000,00
100 000,00
99 996,74
99 996,74
20 000,00

Zmniejszyć
5

130 000,00
130 000,00
130 000,00
130 000,00
-

79 996,74
117 500,00
110 000,00
110 000,00
110 000,00
7 500,00
7 500,00
6 873 996,74

7 500,00
7 500,00
7 500,00
137 500,00
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Pawłowice
z dnia....................2020 r.
PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2020
DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

210.000,00

w tym rozdz. 01010
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

210.000,00
1.250.000,00

w tym rozdz. 60013
- budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK 81 z ul. Zjednoczenia i
Wyzwolenia w Pawłowicach

500.000,00

w tym rozdz. 60014
- budowa chodnika przy ul. Ligonia w Krzyżowicach

300.000,00

w tym rozdz. 60016
- budowa ścieżki rekreacyjno-edukacyjne na działce 1222/23 Pniówek

200.000,00

- budowa drogi bocznej od ul. Wodzisławskiej wraz z miejscami postojowymi w Osiedlu Pawłowicach
250.000.00
DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

426.783,00

w tym rozdz. 70004:
- zakupy inwestycyjne

25.000,00

w tym rozdz. 70005:
- zakupy inwestycyjne

125.000,00

w tym rozdz. 70095
- przebudowa mieszkań – DN Warszowice

65.000,00

- przystosowanie instalacji c.o. w budynkach komunalnych w Krzyżowicach przy ul. Szkolnej
do ogrzewania gazem
- rozbudowa placu zabaw przy ul. Zjednoczenia Pawłowice
- zakupy urządzeń i rolety wraz z utwardzeniem terenu w ramach funduszu sołeckiego
- zagospodarowanie terenu „Centrum Przyjazne Rodzinie”
- zakupy inwestycyjne
DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

100.000,00
50.000,00
19.500,00
22.283,00
20.000,00
125.000,00

w tym rozdz. 75023
- zakupy inwestycyjne
DZ. 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

125 000.00
160.000,00

w tym rozdz. 75411
- zakupy inwestycyjne
w tym rozdz. 75412
- zakupy inwestycyjne
DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

30.000,00
130 000,00
154.000,00

w tym rozdz. 80101
- zakupy inwestycyjne

Id: FCE632DC-77DC-4943-97DB-FAD0CD3E9F66. Projekt

110.000,00

Strona 1

- Przebudowa kotłowni budynku Szkoły Podstawowej w Pielgrzymowicach

44.000,00

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1.832.135,10

w tym rozdz. 90005
- zakupy inwestycyjne – ochrona powietrza

1.400.000,00

w tym rozdz. 90015
- budowa oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego w sołectwach Jarząbkowice,
Pielgrzymowice, Pawłowice Pniówek

92.135,10

- budowa oświetlenia ulicznego w Warszowicach i Pawłowicach na odcinku od. ul. Kościelnej
do ul. Zjednoczenia 116 180.000,00
- budowa oświetlenia
160.000,00

ulicznego

w Pawłowicach

na

odcinku

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

od

ul.

Zjednoczenia

do

Dobrej

560.000,00

w tym rozdz. 92109
- modernizacja budynku Domu Kultury w Pawłowicach Osiedle

510.000,00

- modernizacja instalacji przeciwpożarowej w budynku Domu Kultury w P-cach Osiedle
DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA

50.000,00

363.988,00

w tym rozdz. 92695
- zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego
- zakup zjeżdżalni basenowej dla basenu „Wodny Raj”
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Pawłowice
z dnia....................2020 r.
WYKAZ PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2020
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
Dz.

Rozdział

010

01010

600

60004
60014

750

754

75023

75405

75411

801

80101

80104

80115

80117

Nazwa zadania
Finansowanie zadań
inwestycyjnych w zakresie
gospodarki wodno – ściekowej
i wodociągowej – realizuje
zakład budżetowy
Komunikacja zbiorowa na
terenie gminy realizuje MZK
Jastrzębie
Dotacja celowa na pomoc
finansową dla Powiatu
Pszczyńskiego – udział w
remontach i w bieżącym
utrzymaniu dróg
Dotacja celowa na budowę
chodnika przy ul. Ligonia
Krzyżowice
Realizacja zadań z zakresu
administracji publicznej –
porozumienie z Starostwem
Pszczyńskim
Wpłata na fundusz celowy
Policji – realizacja zadań w
zakresie bezpieczeństwa
mieszkańców gminy –
dofinansowanie zadań
bieżących
Wpłata na fundusz celowy
PSP – realizacja zadań w
zakresie bezpieczeństwa
mieszkańców gminy –
dofinansowanie zadań
inwestycyjnych
Dotacja celowa przekazana
gminie na zadania bieżące
realizowanie na podstawie
porozumień – porozumienie z
Miastem Żory
Dotacja celowa przekazana
gminie na zadania bieżące
realizowanie na podstawie
porozumień – porozumienie z
Miastem Żory
Dotacja celowa przekazana
gminie na zadania bieżące
realizowanie na podstawie
porozumień – porozumienie z
Miastem Żory
Dotacja celowa przekazana
gminie na zadania bieżące
realizowanie na podstawie
porozumień – porozumienie z
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Kwota

Dotacja
przedmiotowa

Dotacja
podmiotowa

Dotacja
celowa

4 450 000,00

4 450 000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

50.000,00

50.000,00

300.000,00

300.000,00

35.000,00

35.000,00

32.000,00

32.000,00

30.000,00

30.000,00

20.000,00

20.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

1.500,00

1.500,00
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80120

851

85158

852

85278

855

85501
85502

921

92109

92116
926

92695

Miastem Żory
Dotacja celowa przekazana
gminie na zadania bieżące
realizowanie na podstawie
porozumień – porozumienie z
Gminą Chybie
Dotacja celowa przekazana
gminie na zadania bieżące
realizowanie na podstawie
porozumień – porozumienie z
Miastem Bielsko-Biała
Zwroty dotacji i płatności
nienależnie pobranych Wojewoda
Zwroty dotacji i płatności
nienależnie pobranych Wojewoda
Zwroty dotacji i płatności
nienależnie pobranych Wojewoda
Prowadzenie działalności
kulturalnej przez Gminny
Ośrodek Kultury
Dotacja celowa na wydatki
inwestycyjne
Prowadzenie działalności
przez Gminną Bibliotekę
Publiczną
Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu –
zadanie realizuje zakład
budżetowy GOS
Dotacja celowa na wydatki
inwestycyjne zadania realizuje
zakład budżetowy GOS

4.500,00

4.500,00

7.000,00

7.000,00

1.700,00

1.700,00

2.000,00

2.000,00

13.000,00

13.000,00

2.215.000,00

2.215.000,00

560 000,00

560.000,00

866.200,00
1.480.000,00

866.200,00
1.480.000,00

800.000,00

800.000,00

2 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Dz.

Rozdział

010

01008

01010

754

801

75412

80104
80149

Nazwa zadania
Realizacja zadań w zakresie
utrzymania urządzeń
melioracji wodnych na terenie
gminy Pawłowice
Finansowanie zadań
inwestycyjnych w zakresie
gospodarki wodno –
ściekowej zgodnie z Uchwałą
Rady Gminy
Realizacja zadań bieżących w
zakresie ochrony
przeciwpożarowej dotacja dla
jednostek OSP
Realizacja zadań w zakresie
bezpieczeństwa mieszkańców
gminy – ochrona
przeciwpożarowa dofinansowanie zadań
inwestycyjnych
Realizacja zadań z oświaty –
dotacja dla niepublicznych
przedszkoli
Realizacja zadań z oświaty –
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Kwota

Dotacja
przedmiotowa

Dotacja
podmiotowa

Dotacja
celowa

150.000,00

150.000,00

210.000,00

210.000,00

20.000,00

20.000,00

130.000,00

130.000,00

2.118.800,00

2.118.800,00
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851

854
855
900

921

85154

85404
85505
90005

92195
92120

926

92605

dotacja dla niepublicznych
przedszkoli
Realizacja zadań w zakresie
przeciwdziałania
alkoholizmowi – dotacja dla
stowarzyszeń
Realizacja zadań z oświaty –
dotacja dla niepublicznych
przedszkoli
Organizacja opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 –
niepubliczny żłobek
Realizacja zadań w zakresie
ochrony środowiska (ochrona
powietrza) – dotacja na
wydatki inwestycyjne dla
mieszkańców z terenu gminy
Pawłowice w oparciu o
Uchwałę Rady Gminy
Pawłowice
Realizacja zadań własnych w
zakresie kultury przez
stowarzyszenia
Dotacja celowa na ochronę
zabytków
Realizacja zadań w zakresie
kultury fizycznej i sportu
wśród dzieci i młodzieży na
terenie gminy Pawłowice w
oparciu o Uchwały Rady
Gminy Pawłowice.
DOTACJE RAZEM /1+2/ z
tego:
- zadania bieżące
- zadania majątkowe

1.339.500,00

1.339.500,00

5.000,00

5.000,00

30.000,00

30.000,00

252.000,00

252.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

20.000,00

20.000,00

50.000.00

50.000,00

630.000,00

630.000,00

20.227.200,00
12.347.200,00
7.880.000,00

1.480.000,00
1.480.000,00
-

6.569.500,00
6.569.500,00
-

12.177.700,00
4.297.700,00
7.880.000,00
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Uzasadnienie
1. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących – 79 996,74 zł
zakup laptopów – Program Cyfrowa Polska
2.
Zwiększenie
wydatków
20 000,00 zł./ nadwyżki budżetowej/

na

oświatę

/wykorzystanie

darowizny

JSW

/

kwota

3.Zwiekszenie dochodów i wydatków wykorzystanie darowizny JAS- FGB S.A.
kwota 1 500,00 zł
4. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych: kwota 6 765 000,00 zł
- zadania inwestycyjne ujęte w WPF
–„Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową ZSP Krzyżowice” – o kwotę 1 000 000,00 zł. /80101-6050/
–„Rozbudowa ZSP Golasowice” – o kwotę 1 500 000,00 zł./80101-6050/
–„Przebudowa

ul.

Zapłocie

w Pawłowicach”

–„Przebudowa drogi dojazdowej
30 000,00 zł./60016-6050/

do

ZSP

ul.

–

o

kwotę

Sienkiewicza

1 500 000,00 zł./60016-6050/
w Golasowicach”

–

o

kwotę

–„Przebudowa ul. Kwiatowej w Jarząbkowicach” o kwotę 1 500 000,00 zł,/60016-6050/
- „Nabycie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” o kwotę 200 000,00 zł./01010-6210/
–„Zagospodarowanie terenu
350 000,00 zł,/80101- 6050/,

przy

Szkole

Podstawowej

w Pielgrzymowicach

”

–

o kwotę

- nowe zadania inwestycyjne w WPF:
- Przebudowa stacji uzdatniania wody Golasowice”- o kwotę 100 000,00 zł,/01010/
–„Przebudowa budynku przy PP w Pielgrzymowicach”– o kwotę 50 000,00 zł,/ 80104-6050/.
–„Rozbudowa budynku ZSO w Pawłowicach ” – o kwotę 100 000,00 zł./80120-6050/
zadanie ujęte w zał. inwestycyjnym /zadania jednoroczne/
–„Budowa drogi bocznej od ul. Wodzisławskiej wraz z miejscami postojowymi w Osiedlu Pawłowicach ” –
o kwotę 250 000,00 zł,/60016-6050/,
-”Modernizacja budynku Domu Kultury w Pawłowicach Osiedlu” – kwota 110 000,00 / 92109- 6220/
- zakup serwerów i macierzy/75023-6060 75 000,00
5. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych kwota 130 000,00 zł.
zadania ujęte w WPF:
- „Przebudowa oczyszczalni
130 000,00 zł./01010/
rozdział 01010 -

sanitarnej

mechaniczno-biologicznej

Pniówek-

Krzyżowice”

o kwotę

170 000, 00 zł

rozdział 60016 - 3 280 000,00 zł
rozdział 75023 -

75 000,00 zł

rozdział 80101 – 2 850 000,00 zł
rozdział 80104 –

50 000,00 zł

rozdział 80120 -- 100 000,00 zł
rozdział 92109 -

110 000,00 zł

5. Przeniesienie środków między działami:
a/ zmniejszenie w dz. 921 Kultura fizyczna
kwota – 7 500,00 zł. (921-92195-4210) – zakup materiałów i wyposażenia
b) zwiększenie w dz. 926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
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kwota – 7 500,00 zł. (926-92695-4300) – zakup usług pozostałych
6. - zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki budżetowej o kwotę 6 809 000,00 zł
7.Zmiany między zadaniami zgodnie z objaśnieniami do WPF – zał.nr 3
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Projekt
z dnia ..........
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15q w związku z art. 15zzzh
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zmianami) oraz Komunikatu Komisji Europejskiej z dnia 20 marca
2020 r. „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej
epidemii COVID-19” (2020/C 91 I/01) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia
Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej
Rada Gminy Pawłowice
uchwala
§ 1. Przedłuża się do 30 września 2020 roku terminy płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w maju
i czerwcu 2020 roku przedsiębiorcom, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst
jednolity Dz. U z 2019 r. poz. 1292 ze zmianami), będącym podatnikami podatku od nieruchomości od gruntów,
budynków i budowli związanych z prowadzeniem dzialalności gospodarczej, którzy odnotowali pogorszenie
płynności finansowej na skutek spadku obrotów gospodarczych w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, z zastrzeżeniem że nie zalegają w regulowaniu zobowiązań
podatkowych wobec Gminy Pawłowice do końca marca 2020 r.
§ 2. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się sprzedaż towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub
wartościowym:
1) nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych
miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień
złożenia stosownego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały, w porównaniu do łącznych
obrotów z analogicznych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się
także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres
porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień
danego miesiąca kalendarzowego, lub
2) nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego,
przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia stosownego oświadczenia
stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc
uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy
rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca
kalendarzowego.
§ 3. Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1, stanowi pomoc
publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest
udzielana zgodnie z pkt 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu
wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19” (2020/C 91 I/01).
§ 4. Warunkiem przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości jest złożenie przez podatnika
do dnia 30 czerwca 2020 r.:
1) formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje
ekonomiczne z powodu COVID-19 – stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2) oświadczenia przedsiębiorcy – stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ...................
Rady Gminy Pawłowice
z dnia....................2020 r.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą
negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19
A. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc
1) Identyfikator podatkowy NIP podmiotu
2) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu
3) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby podmiotu

4) Klasa działalności, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.)1)

5) Wielkość podmiotu, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17
czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)
mikroprzedsiębiorca
mały przedsiębiorca
średni przedsiębiorca
inny przedsiębiorca

B. Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu, któremu ma być udzielona
pomoc publiczna (aktualne na dzień 31 grudnia 2019 r.)
1) Czy, w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
oraz spółki komandytowo-akcyjnej, wysokość niepokrytych strat przewyższa
50 % wysokości kapitału zarejestrowanego?

tak

2) Czy, w przypadku spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej oraz spółki
cywilnej, wysokość niepokrytych strat przewyższa 50 % wysokości jej kapitału
według ksiąg spółki?

tak

3) Czy podmiot spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem
upadłościowym?
4) Czy, w przypadku podmiotu innego niż mikro, mały lub średni przedsiębiorca,
w ciągu ostatnich dwóch lat stosunek długów do kapitału własnego był większy
niż 7,5 a stosunek zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację do
odsetek był niższy niż 1?

nie

nie dotyczy
nie

nie dotyczy
tak

nie

tak

nie

nie dotyczy

C. Informacje dotyczące już otrzymanej pomocy publicznej rekompensującej
negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19
1. Czy podmiot któremu ma być udzielona pomoc otrzymał już inną pomoc
publiczną rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu
COVID-19?
2. Jeśli tak, należy wskazać:

tak

nie

a) wartość pomocy w złotych oraz datę jej otrzymania
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b) rodzaj i formę otrzymanej pomocy (dotacja,
pożyczka, gwarancja, dopłata do oprocentowania
kredytu, zaliczka zwrotna, pożyczka umarzalna, ulga
podatkowa)
c) nazwę oraz adres podmiotu udzielającego pomocy

D. Informacje dotyczące osoby upoważnionej do przedstawienia informacji
Imię i nazwisko

Numer telefonu

Stanowisko służbowe

Data i podpis

1) Podaje się klasę działalności, w związku z którą podmiot ubiega się o pomoc. Jeżeli brak jest możliwości ustalenia jednej takiej działalności,
podaje się klasę PKD tej działalności, która generuje największy przychód.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Pawłowice
z dnia....................2020 r.
……………………………………………………..
nazwa podmiotu lub imię i nazwisko
……………………………………………………..
adres siedziby podmiotu lub miejsce zamieszkania
……………………………………………………..
……………………………………………………..
NIP podmiotu lub PESEL osoby fizyczne
…………………………………………………….
nr telefonu, mail
OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY
Na podstawie § 4 uchwały Nr XVI/……/2020 Rady Gminy Pawłowice z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie
przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, oświadczam, że:
1) Jestem przedsiębiorcą, którego dotyczy / nie dotyczy *) zakaz prowadzenia działalności, związany ze
skutkami epidemii COVID-19, wynikający z przepisów szczególnych.
2) Odnotowałem spadek obrotów gospodarczych z powodu COVID-19
nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych
miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień
złożenia oświadczenia, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych dwóch kolejnych miesięcy
kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni
kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca
kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego
nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego,
przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia oświadczenia, w
porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie
następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca
kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.
Niniejsze oświadczenie
i prawdziwości danych.

składam

………………………………………
data
*)
**)

świadomy

odpowiedzialności

za

składanie

fałszywych

zeznań

………….......…………………………
podpis przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej**)

niepotrzebne skreślić
w przypadku działania przez pełnomocnika należy dostarczyć pełnomocnictwo na wzorze PPS-1
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Uzasadnienie
Kompetencja do podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z art. 15q ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2020 r. poz.374 ze zmianami).
Powołany artykuł daje możliwość radom gmin wprowadzenia w drodze uchwały przedłużenia wskazanym
grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od
nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020r.
W związku z powyższym, proponuje się przedłużyć do 30 września 2020 roku terminy płatności rat podatku
od nieruchomości płatnych w maju i czerwcu 2020 roku przedsiębiorcom, będącym podatnikami podatku od
nieruchomości od gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem dzialalności gospodarczej, którzy
odnotowali pogorszenie płynności finansowej na skutek spadku obrotów gospodarczych w związku
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, z zastrzeżeniem że
nie zalegają w regulowaniu zobowiązań podatkowych wobec Gminy Pawłowice do końca marca 2020 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Zgodnie bowiem z art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 ze zmianami) zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461,
dalej: ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych). Akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie
obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów
normatywnych, wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt
normatywny określi termin dłuższy. Jednak na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o ogłaszaniu aktów
normatywnych, w uzasadnionych przypadkach akty normatywne, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wchodzić
w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego
wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na
przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.
W przedmiotowej sprawie spełniona została przesłanka ważnego interesu państwa mimo, że przepisy
dotyczące regulacji zasad podatku od nieruchomości mają charakter lokalny, gdyż skutki pogarszającej się
sytuacji podmiotów gospodarczych będą miały wymiar nie tylko lokalny a państwowy. Zatem uchwała dotycząca
wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie ustawy szczególnej, której regulacje mają
przeciwdziałać skutkom epidemii może wejść w życie w okresie krótszym niż 14-dniowy okres vacatio legis,
gdyż przewidują one szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Przedmiotowe zwolnienie stanowi pomoc publiczną.
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Projekt
z dnia ..........
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa
pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15p w związku z art. 15zzzh
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zmianami), Komunikatu Komisji Europejskiej z dnia 20 marca
2020 r. „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej
epidemii COVID-19” (2020/C 91 I/01) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia
Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej
Rada Gminy Pawłowice
uchwala
§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty oraz budynki i budowle lub ich części związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r.
Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity Dz. U z 2019 r. poz. 1292 ze zmianami) będących podatnikami podatku od
nieruchomości, których działalność gospodarcza została ograniczona przepisami § 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697 ze zmianami).
§ 2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1, stosuje się za miesiąc kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku i dotyczy
przedmiotów opodatkowania związanych z tą działalnością.
§ 3. Zwolnienie, o którym mowa w § 1, stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym
zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielana zgodnie z Sekcją 3.1 Komunikatu Komisji
Europejskiej „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej
epidemii COVID-19” (2020/C 91 I/01).
§ 4. Warunkiem zwolnienia z podatku od nieruchomości jest złożenie przez podatnika informacji lub korekty
informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanychna bądź deklaracji lub korekty deklaracji na podatek od
nieruchomości wraz z formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą
negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 5. Uchwała obowiązuje do dnia 30 czerwca 2020 r.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Pawłowice
z dnia....................2020 r.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą
negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19
A. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc
1) Identyfikator podatkowy NIP podmiotu
2) Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu
3) Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby podmiotu

4) Klasa działalności, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.)1)

5) Wielkość podmiotu, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17
czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)
mikroprzedsiębiorca
mały przedsiębiorca
średni przedsiębiorca
inny przedsiębiorca

B. Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu, któremu ma być udzielona
pomoc publiczna (aktualne na dzień 31 grudnia 2019 r.)
1) Czy, w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjnej, wysokość
niepokrytych strat przewyższa 50 % wysokości kapitału zarejestrowanego?

tak

2) Czy, w przypadku spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej oraz spółki
cywilnej, wysokość niepokrytych strat przewyższa 50 % wysokości jej
kapitału według ksiąg spółki?

tak

3) Czy podmiot spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem
upadłościowym?
4) Czy, w przypadku podmiotu innego niż mikro, mały lub średni
przedsiębiorca, w ciągu ostatnich dwóch lat stosunek długów do kapitału
własnego był większy niż 7,5 a stosunek zysku operacyjnego
powiększonego o amortyzację do odsetek był niższy niż 1?

nie

nie dotyczy
nie

nie dotyczy
tak

nie

tak

nie

nie dotyczy

C. Informacje dotyczące już otrzymanej pomocy publicznej rekompensującej
negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19
1. Czy podmiot któremu ma być udzielona pomoc otrzymał już inną pomoc
publiczną rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z
powodu COVID-19?
2. Jeśli tak, należy wskazać:

tak

nie

a) wartość pomocy w złotych oraz datę jej otrzymania
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b) rodzaj i formę otrzymanej pomocy (dotacja, pożyczka,
gwarancja, dopłata do oprocentowania kredytu, zaliczka
zwrotna, pożyczka umarzalna, ulga podatkowa)
c) nazwę oraz adres podmiotu udzielającego pomocy

D. Informacje dotyczące osoby upoważnionej do przedstawienia informacji
Imię i nazwisko

Numer telefonu

Stanowisko służbowe

Data i podpis

1) Podaje się klasę działalności, w związku z którą podmiot ubiega się o pomoc. Jeżeli brak jest możliwości ustalenia jednej takiej działalności,
podaje się klasę PKD tej działalności, która generuje największy przychód.
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Uzasadnienie
W związku z epidemią COVID-19 ustanowione zostały czasowe ograniczenia w prowadzeniu działalności
gospodarczej przedsiębiorców działających w różnych branżach. Powyższe spowodowało negatywne skutki
finansowe dla przedsiębiorców.
Kompetencja do podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z art. 15 p ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2020 r. poz.374 ze zmianami).
Powołany artykuł daje możliwość radom gmin wprowadzenia w drodze uchwały zwolnienia z podatku od
nieruchomości za część roku 2020 gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
W związku z powyższym, proponuje się zwolnić od podatku od nieruchomości za okres kwiecień, maj
i czerwiec 2020 roku grunty oraz budynki i budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej przez przedsiębiorców, będących podatnikami podatku od nieruchomości, których działalność
gospodarcza została ograniczona przepisami § 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia
2020 r w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697 ze zmianami).
W uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Zgodnie bowiem z art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 ze zmianami) zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461,
dalej: ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych). Akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie
obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów
normatywnych, wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt
normatywny określi termin dłuższy. Jednak na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o ogłaszaniu aktów
normatywnych, w uzasadnionych przypadkach akty normatywne, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wchodzić
w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego
wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na
przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.
W przedmiotowej sprawie spełniona została przesłanka ważnego interesu państwa mimo, że przepisy
dotyczące regulacji zasad podatku od nieruchomości mają charakter lokalny, gdyż skutki pogarszającej się
sytuacji podmiotów gospodarczych będą miały wymiar nie tylko lokalny a państwowy. Zatem uchwała dotycząca
wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie ustawy szczególnej, której regulacje mają
przeciwdziałać skutkom epidemii może wejść w życie w okresie krótszym niż 14-dniowy okres vacatio legis,
gdyż przewidują one szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Przedmiotowe zwolnienie stanowi pomoc publiczną.
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Projekt
z dnia ..........
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 t.j.), w związku z art. 28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku
o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1372 t.j.) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję
Gospodarki i Mienia Komunalnego i Komisję Działalności Społecznej
Rada Gminy Pawłowice
uchwala
§ 1. Członek Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym za każdą rozpoczęta
godzinę udziału w działaniu otrzymuje ekwiwalent w wysokości 15.00 zł.
§ 2. Członek Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez
Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny w wysokości: 10,00 zł za każdą rozpoczętą
godzinę szkolenia ratowniczego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Ślaskiego.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XX/247/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia
wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
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UZASADNIENIE
Obecnie obowiązująca kwota wypłacanego ekwiwalentu w wysokości 10 zł. za 1 godzinę
udziału w działaniu ratowniczym czy też w szkoleniu pożarniczym została ustalona uchwałą
Nr XX/247/2008

Rady Gminy Pawłowice z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia

wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych i od tego
czasu nie była zmieniana. Proponuje się podnieść wysokość ekwiwalentu za każdą rozpoczętą
godzinę udziału w działaniu ratowniczym do 15 zł., a za każdą rozpoczętą godzinę udziału w
szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę pozostawić
stawkę 10zł.
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Projekt
z dnia ..........
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Jastrzębiu-Zdroju
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.
z 2019 r. poz. 506 ) w związku z art. 19b, pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży
Pożarnej ( tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1499) oraz art. 219 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (tj. DZ.U. z 2019r. poz. 869 ze zm) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki
i Mienia Komunalnego i Komisję Działalnosci Społecznej
Rada Gminy Pawłowice
uchwala
§ 1. Przekazać kwotę 20 000,00 zł. (słownie: dwadzieści tysięcy złotych 00/100) na Fundusz Wsparcia
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju z przeznaczeniem na modernizację
Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzebiu-Zdroju.
§ 2. Szczegółowe warunki przekazania i rozliczenia środków finansowych, o których mowa w § 1 określone
zostaną w umowie pomiędzy Gminą Pawłowice a Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej
w Jastrzębiu-Zdroju.
§ 3. Środki określone w § 1 pochodzą z dochodów własnych zabezpieczonych w budżecie gminy Pawłowice
na 2020 r.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
W dniu 31.10.2019 r. wpłynęła do urzędu prośba Komendata Miejskiego PSP w Jastrzębiu-Zdroju
w sprawie współfinansowania modernizacji Stanowiska Kierowania celem podniesienia poziomu jego
funkcjonowania. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia to 260 tysięcy zł. Swoim działaniem Jednostka
Ratowniczo - Gaśnicza obejmuje również obszar gminy Pawłowice. Modyfikacja ta wpłynie na poprawę
realizowanych działań oraz podniesienie skuteczności dowodzenia i współdziałania co przełoży się
bezpośrednio na wzrost bezpieczeństwa osób i mienia.
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Projekt
z dnia ..........
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub
kluby dziecięce na terenie gminy Pawłowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami), art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 326 ze zmianami), po pozytywnym zaopiniowaniu przez
Komisję Działalności Społecznej oraz Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego.
Rada Gminy Pawłowice
uchwala
§ 1. 1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na
terenie gminy Pawłowice.
2. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez gminę Pawłowice dla podmiotów prowadzących żłobki
na obszarze gminy Pawłowice na poziomie 400 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką.
3. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez gminę Pawłowice dla podmiotów prowadzących kluby
dziecięce na obszarze gminy Pawłowice na poziomie 120 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: dziecku zamieszkałym w gminie Pawłowice - rozumie się dziecko stale
zamieszkujące na terenie gminy Pawłowice.
§ 3. Dotacja przeznaczona jest wyłącznie na dofinansowanie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych
do warunków domowych poprzez:
1) zapewnienie kadry posiadającej odpowiednie kwalifikacje do opieki wychowawczej i dydaktycznej;
2) zapewnienie kadry posiadającej odpowiednie kwalifikacje do opieki pielęgniarskiej;
3) zapewnienie właściwych warunków higieniczno-sanitarnych w placówce;
4) prowadzenie zajęć opiekuńczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka właściwy
do wieku;
5) zakup materiałów i pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia i sprzętu do zapewnienia prawidłowej opieki.
§ 4. 1. Osoby fizyczne lub osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
prowadzące na obszarze gminy Pawłowice żłobki lub kluby dziecięce przedstawiają Wójtowi Gminy Pawłowice
nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, wniosek o udzielenie dotacji,
zawierający:
1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,
2) nazwę i siedzibę żłobka lub klubu dziecięcego,
3) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
4) planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte opieką żłobka lub klubu dziecięcego,
5) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja.
2. Do wniosku o którym mowa w ust. 1 dołączyć należy ponadto:
1) zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
2) zobowiązanie do informowania organu dotującego o zmianach:
a) numeru konta bankowego na który ma być przekazywana dotacja,
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b) nazwy lub imienia i nazwiska podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,
c) miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,
d) zachodzących co miesiąc w liczbie dzieci w wieku do lat 3 uczęszczających do żłobka lub klubu dziecięcego
objętych dotacją celową
3. Warunkiem przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce jest złożenie wniosku,
o którym mowa w ust. 1.
§ 5. 1. Dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce przeznaczona jest na sprawowanie
opieki nad dzieckiem faktycznie uczęszczającym do placówki, do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy
3 rok życia.
2. Dotacji udziela się na dziecko zamieszkałe w gminie Pawłowice.
3. Dotacji celowej udziela się pod warunkiem zapewnienia przez podmiot, o którym mowa w § 4 ust. 1 opieki
nad dzieckiem w formie żłobka w minimalnym wymiarze 8 godzin dziennie, a w formie klubu dziecięcego
w minimalnym wymiarze 4 godzin dziennie.
§ 6. 1. Dotację przekazuje się z dołu, w transzach miesięcznych w wysokości uzależnionej od liczby dzieci
objętych opieką w miesiącu poprzedzającym przekazanie transzy do 15 dnia następnego miesiąca na wniosek
złożony przez podmiot prowadzący.
2. Transzę dotacji za miesiąc grudzień przekazuje się do dnia 21 grudnia na podstawie złożonego do dnia
17 grudnia wniosku. Rozliczenie transzy za grudzień następuje do 10 stycznia, zwrot niewykorzystanej dotacji
następuje do dnia 31 stycznia.
3. Podmiot korzystający z dotacji jest zobowiązany do przedłożenia do dnia 15 stycznia rocznego
sprawozdania merytoryczno – finansowego, wraz z kserokopią dokumentów potwierdzonych za zgodność
z oryginałem dokumentujących celowe wydatkowanie dotacji.
4. Szczegółowy zakres praw i obowiązków podmiotu prowadzącego i gminy Pawłowice będzie określać umowa
zawarta na dany rok budżetowy pomiędzy wyżej wymienionymi stronami.
5. Termin wykorzystania dotacji w danym roku budżetowym ustala się do dnia 31 grudnia.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
§ 8. Traci moc uchwała NR XXXIII/403/2013 Rady Gminy Pawłowice z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na
terenie gminy Pawłowice.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.
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Uzasadnienie
W stosunku do obowiązującej Uchwały Nr XXXIII/403/2013 zwiększono kwotę dotacji do 400 zł. miesięcznie
dla dziecka objętego opieką. Zniesiono obowiązek stałego zameldowania dziecka na terenie gminy i obowiązek
objęcia dziecka przez co najmniej 5 dni w miesiącu opieką w żłobku. Ukaktualnione zostały podstawy prawne
uchwały. Podjęcie uchwały jest spełnieniem oczekiwań społecznych.
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Projekt
z dnia ..........
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie przejęcia od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach realizację zadania związanego
z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 938 z drogą gminną
Na podstawie art. 8 ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 216 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.) oraz art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r.
o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 203 ze zm.) oraz po pozytywnym
zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisję Działalności Społecznej
Rada Gminy Pawłowice
uchwala
§ 1. Przejąć od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach do realizacji przebudowę skrzyżowania drogi
wojewódzkiej nr 938 z drogą gminną ul. Boczną w Jarząbkowicach w ramach zadania inwestycyjnego
pn.:"Przebudowa ul. Podlesie w Pielgrzymowicach i ul. Bocznej w Jarząbkowicach'' w zakresie:
1. Wykonania dokumentacji projektowej na podstawie warunków uzyskanych od zarządcy drogi tj. ZDW
Katowice
2. Realizacji robót budowlanych związanych z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 938 z drogą
gminną ul. Boczną w Jarząbkowicach
2. Sfinansowania przez Gminę Pawłowice wszelkich kosztów związanych z realizacją zadania ujętego
w § 1 w ramach środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Pawłowice dla tego zadania inwestycyjnego
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
W związku z trwającymi pracami projektowymi dla zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ul. Podlesie
w Pielgrzymowicach i ul. Boczną w Jarząbkowicach'' w celu uzyskania pozytywnego zaopiniowania
dokumentacji projektowej w zakresie skrzyżowania DW 938 z drogą gminną ul. Boczną w Jarząbkowicach,
niezbędnym jest podpisanie stosownego porozumienia w zakresie przejęcia z zakresu właściwości zarządcy
drogi wyższej kategori realizację zadania inwestycyjnego przez gminę.
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Projekt
z dnia ..........
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pawłowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 2010
z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
oraz po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisję
Działalności Społecznej
Rada Gminy Pawłowice
uchwala
§ 1. 1. Wprowadzić Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pawłowice, który określa
szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr XXIX/279/2017 Rady Gminy Pawłowice
z dnia 20 czerwca 2017 roku.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem
1 lipca 2020 r.
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Załącznik do uchwały Nr…
Rady Gminy Pawłowice
z dnia…
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY PAWŁOWICE
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłowice,
dotyczące:
1) wymagań w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych,
2) wymagań w zakresie selektywnego zbierania
selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

odpadów

komunalnych

prowadzonego

przez

punkty

3) wymagań w zakresie uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
służących do użytku publicznego,
4) wymagań w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi,
5) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach
publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymania w odpowiednim stanie
sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów,
6) wymagań w zakresie kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach
przydomowych,
7) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości
oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,
8) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,
9) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,
10) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także
zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach,
11) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Pawłowice,
2) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Pawłowice,
3) wojewódzkim planie gospodarki odpadami – należy przez to rozumieć uchwałę Nr 37/7/2017 z dnia 24 kwietnia
2017 roku Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa
Śląskiego na lata 2016-2022”,
4) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010),
5) nieruchomości – należy przez to rozumieć nieruchomość, o której mowa w art. 46 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019, poz. 1145),
6) nieruchomości zamieszkałej – należy przez to rozumieć nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy stale
lub czasowo,
7) nieruchomości niezamieszkałej – należy przez to rozumieć nieruchomości inne niż zamieszkałe,
w szczególności obiekty handlowe, usługowe, sportowe, produkcyjne, użytku publicznego, ogródki działkowe,
itp.,
8) PSZOK – rozumie się przez to Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych utworzony przez gminę
zgodnie z art. 3 ust. 2b ustawy,
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9) przydomowych kompostownikach – rozumie się przez to miejsca służące do zbierania bioodpadów w formie
naziemnej pryzmy, lub pojemniki przeznaczone do kompostowania bioodpadów w celu wytworzenia
naturalnego nawozu, zapewniające cyrkulację powietrza, odpowiednią wilgotność oraz odpływ wody,
10) nieruchomościach w zabudowie wielorodzinnej zwartej – rozumie się przez to więcej niż dwa budynki
sąsiadujące ze sobą i posiadające więcej niż 4 lokale mieszkalne,
11) nieruchomościach w zabudowie wielorodzinnej pojedynczej – rozumie się przez to maksymalnie dwa budynki
sąsiadujące ze sobą, posiadające więcej niż 4 lokale mieszkalne,
12) nieruchomościach w zabudowie wielorodzinnej posiadający więcej niż 4 lokale mieszkalne,

rozumie się przez to co najmniej jeden budynek,

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów
komunalnych w sposób selektywny.
2. Przed umieszczeniem odpadów komunalnych w pojemnikach, w workach lub w innych miejscach
przewidzianych w Regulaminie, należy wydzielić z nich następujące frakcje:
1) odpady zbierane selektywnie:
a. papier,
b. metale,
c. tworzywa sztuczne,
d. szkło,
e. odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
f. bioodpady,
g. popiół z kotłów C.O.,
h. odpady niebezpieczne,
i. przeterminowane leki i chemikalia,
j. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igły i strzykawki,
k. zużyte baterie i akumulatory,
l. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
m. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
n. zużyte opony,
o. odpady budowlane i rozbiórkowe,
p. odpady tekstyliów i odzieży;
2) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, pozostałe po wyselekcjonowaniu odpadów wymienionych
w pkt 1.
3. Poniższe odpady zbierane w sposób selektywny należy gromadzić w następujący sposób:
1) odpady z tworzyw sztucznych, metalu i odpady opakowaniowe wielomateriałowe:
a. w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej – w workach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale
i tworzywa sztuczne”,
b. w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej – w pojemnikach koloru żółtego oznaczonych napisem
„Metale i tworzywa sztuczne”,
c. w nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne –
w pojemnikach lub w workach oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,
2) odpady z papieru:
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a. w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej – w workach koloru niebieskiego oznaczonych napisem
„Papier”,
b. w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej – w pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych
napisem „Papier”,
c. w nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne –
w pojemnikach lub w workach oznaczonych napisem „Papier”
3) odpady ze szkła:
a. w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej – w workach koloru zielonego oznaczonych napisem
„Szkło”,
b. w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej – w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem
„Szkło”,
c. w nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne –
w pojemnikach lub w workach oznaczonych napisem „Szkło”
4) bioodpady:
a. w zabudowie mieszkaniowej – do pojemników koloru brązowego oznaczonych napisem „BIO”,
z zastrzeżeniem § 13 ust. 1,
b. w nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – do
pojemników lub worków koloru brązowego oznaczonych napisem „BIO”
§ 4. 1. Właściciele nieruchomości realizują obowiązek wynikający z § 4 ust. 1 Regulaminu poprzez:
1) zbieranie wytworzonych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w workach, pojemnikach lub
miejscach przewidzianych w niniejszym Regulaminie, znajdujących się na terenie nieruchomości, w sposób
uniemożliwiający mieszanie się poszczególnych frakcji odpadów ze sobą,
2) pozbywanie się odpadów komunalnych zgodnie z częstotliwością i zasadami określonymi w niniejszym
Regulaminie.
2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, realizując obowiązek wynikający z § 4 ust. 1 Regulaminu mogą,
samodzielnie i na własny koszt, dostarczać selektywnie zebrane odpady komunalne do PSZOK.
3. Uznaje się, że odpady wskazane w § 4 ust. 2 są zbierane w sposób selektywny, jeżeli w pojemniku lub
worku przeznaczonym do zbierania konkretnej frakcji odpadów nie znajdują się odpady innych frakcji o łącznej
masie przekraczającej 10% całkowitej masy odpadów znajdujących się w worku lub pojemniku.
Rozdział 3.
Wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty
selektywnego zbierania odpadów komunalnych
§ 5. 1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) zapewnia przyjmowanie odpadów
segregowanych wytworzonych przez mieszkańców gminy, z podziałem na następujące rodzaje odpadów:
a. papier,
b. metale,
c. tworzywa sztuczne,
d. szkło,
e. odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
f. bioodpady,
g. popiół z kotłów C.O.,
h. odpady niebezpieczne,
i. przeterminowane leki i chemikalia,
j. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,
w szczególności igły i strzykawki,
k. zużyte baterie i akumulatory,
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l. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
m. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
n. zużyte opony,
o. odpady budowlane i rozbiórkowe
p. odpady tekstyliów i odzieży;
2. Osoby korzystające z PSZOK są zobowiązane do przestrzegania zasad wynikających z regulaminu
korzystania z PSZOK.
3. Regulamin korzystania z PSZOK stanowi załącznik do odrębnej uchwały Rady Gminy Pawłowice.
4. Dni i godziny otwarcia PSZOK, regulamin korzystania z PSZOK oraz inne informacje dotyczące punktu są
umieszczone na stronie internetowej www.pawlowice.pl lub www.gospodarkaodpadami.pawlowice.pl.
Rozdział 4.
Wymagania w zakresie uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
służących do użytku publicznego
§ 6. Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, położonych wzdłuż nieruchomości,
stanowiących wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy
nieruchomości, na których nie jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych, powinno
odbywać się w sposób niestwarzający zagrożeń, ani utrudnień dla ruchu pieszych i pojazdów.
Rozdział 5.
Wymagania w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami
naprawczymi
§ 7. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami powinno odbywać się w sposób uniemożliwiający
zanieczyszczenie środowiska.
§ 8. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, mogą odbywać się na terenie
nieruchomości tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich
nieruchomości i nie powodują zanieczyszczenia środowiska, a powstające odpady są gromadzone w sposób
umożliwiający ich usunięcie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozdział 6.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na
drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymania w odpowiednim stanie
sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów
§ 9. 1. Ustala się następujące rodzaje i minimalną pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do
zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku
publicznego oraz na drogach publicznych:
1) pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o pojemności od 110 l do 1100 l, posiadające
certyfikat zgodności z normą PN-EN 840,
2) pojemniki na popiół z kotłów C.O. o pojemności od 110 l do 1100 l, posiadające certyfikat zgodności z normą
PN-EN 840,
3) pojemniki na odpady zbierane selektywnie o pojemności od 120 l do 1100 l,
4) worki z tworzywa sztucznego na odpady zbierane selektywnie o pojemności od 80 l do 120 l,
5) przydomowe kompostowniki służące kompostowaniu bioodpadów o pojemności od 300 l,
6) kontenery o pojemności od 2,5 m3 do 30 m3, przeznaczone na odpady budowlane i rozbiórkowe,
7) pojemniki o pojemności min. 15 l przeznaczone do zbiórki odpadów niebezpiecznych,
8) kontenery o pojemności min. 1 m3 przeznaczone do zbiórki tekstyliów i odzieży,
9) kosze uliczne do zbierania odpadów komunalnych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego
o pojemności min. 30 l,
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10) pojemniki typu podziemnego lub półpodziemnego, służące zbieraniu odpadów na terenach zabudowy
wielorodzinnej o pojemności od 3 m3 do 5 m3.
2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do wyposażenia nieruchomości w pojemniki, z których odbierane
będą odpady komunalne zgodnie z poniższymi kryteriami:
1) nieruchomość zamieszkała powinna być wyposażona w taką ilość pojemników na niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne, aby nie dopuszczać do ich przepełniania z uwzględnieniem ilości, rodzaju
wytwarzanych odpadów oraz częstotliwości ich odbioru, jednak nie mniejszej niż jeden pojemnik o pojemności
min. 110 l,
2) nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne np. typu: handlowego,
usługowego, biurowego lub produkcyjnego, powinna być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik
o pojemności min. 110 l na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Dotyczy to również
każdorazowego wydzielonego punktu handlowego, usługowego, biurowego, znajdującego się na terenie
właściciela nieruchomości,
3) nieruchomość, na której znajdują się ogródki działkowe, powinna być wyposażona w pojemnik na
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o pojemności min. 40 l w przeliczeniu na każdy ogródek
działkowy w okresie sezonu, tj. od 1 marca do 31 października każdego roku i 5 l poza tym okresem,
4) nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej należy wyposażyć w pojemniki na niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne w ilości nie mniejszej niż jeden pojemnik o pojemności nie mniejszej niż 1100 l, ilość
pojemników należy dostosować do obsługiwanej liczby mieszkańców i cyklu wywozu tak, aby pojemniki
te nie przepełniały się oraz spełnione były wymagania określone w niniejszym regulaminie.
§ 10. 1. Ustala się następujące zasady rozmieszczania pojemników i worków przeznaczonych do zbiórki
odpadów komunalnych:
1) pojemniki i worki na odpady powinny być ustawione na terenie nieruchomości na wyrównanej, utwardzonej
powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota,
2) pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenach przeznaczonych do użytku
publicznego umieszcza się w szczególności przy skrzyżowaniach ulic, przy oznakowanych przejściach dla
pieszych, na przystankach komunikacji publicznej, przy obiektach użyteczności publicznej oraz w miejscach
o dużym natężeniu ruchu pieszego, w ilości nie mniej niż 1 kosz w odcinkach co 300 m.
2. Ustala się następujące zasady utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym:
1) pojemniki na odpady komunalne należy poddawać dezynfekcji i dezynsekcji co najmniej raz na kwartał,
2) pojemniki na odpady komunalne należy utrzymywać we właściwym stanie technicznym, umożliwiającym ich
opróżnianie oraz zabezpieczenie odpadów przed opadami atmosferycznymi.
3. Ustala się następujące zasady utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc
gromadzenia odpadów:
1) odpady powinny być gromadzone w miejscach wyodrębnionych na terenie nieruchomości, na wyrównanej
i utwardzonej nawierzchni,
2) miejsca gromadzenia odpadów powinny zapewniać zabezpieczenie
atmosferycznych, dostępem osób nieuprawnionych oraz zwierząt,

przed

działaniem

czynników

Rozdział 7.
Wymagania w zakresie kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne
w kompostownikach przydomowych
§ 11. 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w pierwszej
kolejności powinni dążyć do zagospodarowania bioodpadów wytworzonych na tej nieruchomości
w kompostownikach przydomowych.
2. Usytuowanie przydomowych kompostowników i sposób kompostowania bioodpadów nie może powodować
uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości i ich mieszkańców, zanieczyszczenia terenu oraz wód
powierzchniowych i podziemnych oraz musi spełniać wymogi określone przepisami prawa w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
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3. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy we własnym
zakresie zagospodarowują bioodpady wytworzone na terenie nieruchomości poprzez kompostowanie ich
w przydomowym kompostowniku, są zwolnieni z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady,
w części odpowiadającej ilości bioodpadów poddawanych kompostowaniu.
Rozdział 8.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 12. 1. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
a. dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej:
- w miesiącach: styczeń, luty, marzec, listopad, grudzień – co najmniej jeden raz w miesiącu,
- w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik – co najmniej jeden raz na dwa
tygodnie;
b. dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej: co najmniej raz w tygodniu,
2) odpady segregowane
wielomateriałowe:

rodzaju:

papier,

metal,

tworzywa

sztuczne,

szkło,

odpady

opakowaniowe

a. dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej: co najmniej jeden raz w miesiącu,
b. dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej: co najmniej jeden raz w tygodniu,
3) odpady komunalne rodzaju: opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe:
a. dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej: co najmniej dwa razy w roku, jeden raz w każdym
półroczu,
b. dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej: co najmniej jeden raz w miesiącu,
4) bioodpady:
a. dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej:
- w miesiącach: styczeń, luty, marzec, listopad, grudzień – co najmniej jeden raz w miesiącu,
- w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik – co najmniej jeden raz na dwa
tygodnie;
b. dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej: co najmniej jeden raz w tygodniu,
5) popiół z palenisk domowych:
a. dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej: jeden raz w miesiącu;
b. dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej: jeden raz w tygodniu;
2. Odpady zbierane selektywnie wskazane w §4 ust. 2 pkt 1, w przypadku braku odbioru bezpośrednio
z nieruchomości lub w przypadku konieczności dodatkowego wywozu, należy:
1) zużyte lekarstwa - wrzucać do pojemników znajdujących się w wyznaczonych aptekach lub dostarczyć do
PSZOK,
2) baterie - wrzucać do pojemników znajdujących się w szkołach, innych obiektach lub dostarczyć do PSZOK,
3) popiół z palenisk domowych – dostarczyć do PSZOK,
4) bioodpady - zagospodarowywać w indywidualnych kompostownikach przydomowych lub dostarczyć do
PSZOK,
5) pozostałe odpady segregowane – dostarczyć do PSZOK.
§ 13. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: co najmniej jeden raz w miesiącu,
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2) odpady segregowane rodzaju: papier, metal, tworzywa sztuczne,
wielomateriałowe, popiół z kotłów C.O.: co najmniej jeden raz w miesiącu,

szkło,

odpady

opakowaniowe

3) bioodpady: co najmniej jeden raz w miesiącu,
4) odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane
i rozbiórkowe, odpady tekstyliów i odzieży: co najmniej jeden raz na pół roku.
5) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,
w szczególności igły i strzykawki: co najmniej jeden raz w miesiącu.
§ 14. Ustala się następującą częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do
użytku publicznego:
1) z koszy ulicznych i przystankowych – częstotliwość opróżniania powinna być adekwatna do potrzeb,
nie dopuszczając do przepełnienia się koszy, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu,
2) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się nie rzadziej niż raz na kwartał, nie dopuszczając
do przepełnienia kontenerów,
3) właściciel nieruchomości, na terenie której znajdują się punkty handlowe i usługowe zlokalizowane poza
budynkami, są zobowiązani usuwać odpady co najmniej raz w tygodniu;
§ 15. 1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany wystawić odpady, pojemniki lub worki z odpadami,
zależnie od rodzaju zbiórki, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości tak, aby nie zakłócać
ruchu pieszych oraz komunikacji samochodowej, zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru odpadów.
2. Odpady budowlane i rozbiórkowe muszą być zgromadzone w kontenerach, w miejscu umożliwiającym
dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego do ich odbioru oraz nie powodującym utrudnień w korzystaniu
z nieruchomości lub miejscu wyznaczonym do tego celu przez zarządcę w zabudowie wielorodzinnej.
3. Częstotliwość opróżniania zbiorników oczyszczalni przydomowych z osadów ściekowych wynika z instrukcji
ich eksploatacji.
4. Nieczystości ciekłe powinny być usuwane z częstotliwością adekwatną do ilości zużytej wody określonej wg
wskaźnika licznika poboru wody lub norm zużycia wody określonych we właściwych przepisach i pojemności
zbiornika bezodpływowego, w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ścieków ze zbiornika bezodpływowego,
wykluczający zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód gruntowych oraz zapobiegający procesom gnilnym
w zbiorniku, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
Rozdział 9.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 16. 1. Działania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi podejmowane przez właścicieli
nieruchomości oraz podmioty działające na terenie Gminy, powinny prowadzić do:
1) ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów, szczególnie bioodpadów oraz niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych,
2) zwiększenia poziomu odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych
oraz papieru, jak również odzysku energii z odpadów zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska,
3) wydzielenia odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych,
4) wydzielenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych ze strumienia odpadów komunalnych i przygotowanie
do ponownego użycia, recyklingu oraz innych form odzysku materiałów budowlanych i rozbiórkowych,
5) zwiększenia ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych, występujących w strumieniu odpadów
komunalnych.
§ 17. Podejmuje się działania polegające na edukacji ekologicznej, promującej zapobieganie powstawaniu
odpadów oraz właściwe postępowanie z wytworzonymi odpadami, a także promocję wykorzystywania produktów
wytwarzanych z materiałów odpadowych poprzez odpowiednie działania promocyjne i edukacyjne.

Id: 57154C7C-9944-45DB-B7AE-6D045DCD9C4A. Projekt

Strona 7

Rozdział 10.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem
lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 18. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków
ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem
terenów przeznaczonych do użytku publicznego, w tym do uprzątnięcia nieczystości pozostawionych przez
te zwierzęta.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do:
1) zabezpieczenia nieruchomości przed wydostaniem się zwierząt na zewnątrz,
2) wyposażenia psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne lub w inny sposób zagrażającego
otoczeniu - w kaganiec,
3) prowadzenia psów na smyczy w miejscach publicznych, a psa rasy uznawanej za agresywną lub psa w inny
sposób zagrażającego otoczeniu dodatkowo w nałożonym kagańcu,
4) wyprowadzania zwierząt na tereny nieobjęte zakazami ich wyprowadzania, obowiązek ten nie dotyczy osób
niepełnosprawnych korzystających z psów asystujących;
Rozdział 11.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym
także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach
§ 19. 1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
w pomieszczeniach zamkniętych i terenach ogrodzonych tak, by nie mogły przedostawać się na drogi, tereny
publiczne i przeznaczone do wspólnego użytku.
2. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione w budynkach wielorodzinnych i obiektach im
przynależnych.
Rozdział 12.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania
§ 20. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:
1) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa, bądź przechowywania
produktów rolno-spożywczych,
2) na których znajdują się nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej zwartej,
3) tereny przemysłowe,
epidemiologiczne.

zakłady

pracy

i inne

tereny,

na

których

zostanie

stwierdzone

zagrożenie

2. Deratyzację na obszarach wymienionych w punkcie 1 należy przeprowadzać raz w roku w miesiącu
październiku.
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Uzasadnienie
W związku rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego stwierdzającym nieważność uchwały Nr
XIV/135/2020 Rady Gminy Pawłowice z dnia 4 lutego 2020r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Pawłowice, istnieje konieczność ponownego podjęcia uchwały w celu aktualizacji
obowiązującej uchwały z 2017 roku do zmian ustawowych.
Zgodnie z art. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do kompetencji rady gminy należy
uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, stanowiącego akt prawa
miejscowego. Przyjęcie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pawłowice będącego
załącznikiem do niniejszej uchwały ma na celu doprecyzowanie zasad utrzymania czystości na terenie gminy,
w tym m.in.:
- określenie wymogów dotyczących kompostowania bioodpadów,
- zmianę sposobu zbierania bioodpadów z systemu workowego na pojemnikowy,
- zmiany częstotliwości zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych, bioodpadów oraz popiołu.
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Projekt
z dnia ..........
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c i 3d ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r.,
poz. 2010 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
oraz po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego i Komisję Działalności
Społecznej
Rada Gminy Pawłowice
uchwala
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, w szczególności:
1) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych, określoną w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2) sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, określony w załączniku
nr 2 do niniejszej uchwały,
3) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Ustala się, że odpady komunalne, odbierane bezpośrednio z nieruchomości, odbierane są w ilości,
w jakiej zostały wytworzone.
2. Ustala się ograniczenie ilości zużytych opon oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących
odpady komunalne, przyjmowanych przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do następujących limitów:
1) zużyte opony – 8 szt. na rok, w przeliczeniu na nieruchomość,
2) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne – 5 m3 na rok w przeliczeniu na
nieruchomość.
3. Gmina wyposaży nieruchomości zamieszkałe stanowiące zabudowę wielorodzinną zwartą w:
1) pojemniki na zmieszane odpady komunalne,
2) pojemniki na odpady zbierane selektywnie: papier, tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe
wielomateriałowe, szkło, bioodpady
4. Gmina wyposaży nieruchomości zamieszkałe stanowiące zabudowę wielorodzinną pojedynczą w pojemniki
na odpady zbierane selektywnie: papier, tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe
i szkło.
5. Gmina wyposaży nieruchomości zamieszkałe stanowiące zabudowę jednorodzinną w worki
z przeznaczeniem na odpady zbierane selektywnie: papier, tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe
wielomateriałowe, szkło.
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości określonych w §1 w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi mają możliwość dostarczania odpadów selektywnych, we własnym zakresie i na własny
koszt, do wyznaczonego na terenie Gminy Pawłowice Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
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2. Ustala się dodatkowe miejsca zbiórki odpadów segregowanych, w których będą przyjmowane następujące
rodzaje odpadów: przeterminowane leki (w wybranych aptekach), zużyte baterie i akumulatory (w wybranych
szkołach oraz w Urzędzie Gminy Pawłowice). Właściciele nieruchomości określonych w §1 dostarczają odpady do
dodatkowych punktów zbiórki w przypadku braku odbioru danej frakcji odpadów z nieruchomości lub gdy oddanie
tych odpadów jest konieczne poza ustaloną częstotliwością, we własnym zakresie. Dodatkowe miejsca zbiórki
zostaną wyposażone w odpowiednie pojemniki na odpady.
3. Informacja o lokalizacji miejsc określonych w ust. 1-2 oraz dokładne harmonogramy odbioru odpadów
komunalnych dostępne są na stronie internetowej: www.gospodarkaodpadami.pawlowice.pl.
§ 4. Odpady komunalne odebrane z terenu Gminy Pawłowice będą przekazywane do instalacji przetwarzania
odpadów komunalnych, stosownie do poszczególnych frakcji odpadów – w celu przygotowania do odzysku, w tym
recyklingu, poprzez ich sortowanie lub kompostowanie. Odpady nienadające się do odzysku będą
unieszkodliwianie innymi metodami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr XXXVII/359/2018 Rady Gminy
Pawłowice z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz Uchwała
Nr X/84/2019 Rady Gminy Pawłowice z dnia 10 września 2019 r. w sprawie Regulaminu korzystania z Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Pawłowicach.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem
1 lipca 2020 roku.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr …
Rady Gminy Pawłowice
z dnia …

Rodzaje odpadów komunalnych i częstotliwość ich odbierania od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z podziałem na
rodzaj zabudowy
Zabudowa jednorodzinna

Zabudowa wielorodzinna zwarta*

Zabudowa wielorodzinna pojedyncza**

Co dwa tygodnie w okresie kwiecień październik oraz
jeden raz w miesiącu w okresie
listopad -marzec

Co najmniej trzy razy w tygodniu

Jeden raz w tygodniu

Jeden raz w miesiącu

Co najmniej jeden raz w tygodniu

Jeden raz w tygodniu

Papier

Jeden raz w miesiącu

Co najmniej jeden raz w tygodniu

Jeden raz w tygodniu

Szkło

Jeden raz w miesiącu

Co najmniej jeden raz w tygodniu

Jeden raz w tygodniu

Popiół z kotłów C.O.

Jeden raz w miesiącu w okresie listopad kwiecień

-

Jeden raz w tygodniu w okresie listopad kwiecień

Odpady wielkogabarytowe

Jeden raz na półrocze

Co najmniej jeden raz w miesiącu

Jeden raz na półrocze

Bioodpady

Co dwa tygodnie w okresie kwiecień październik oraz
jeden raz w miesiącu w okresie
listopad -marzec

Co najmniej trzy razy w tygodniu

Jeden raz w tygodniu

Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Metale, tworzywa sztuczne i odpady

opakowaniowe wielomateriałowe

* zabudowę wielorodzinną zwartą tworzą więcej niż dwa budynki sąsiadujące ze sobą i posiadające więcej niż 4 lokale mieszkalne
** zabudowę wielorodzinną pojedynczą tworzą maksymalnie dwa budynki sąsiadujące ze sobą posiadające więcej niż 4 lokale mieszkalne
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Pawłowice
z dnia....................2020 r.
Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Pawłowicach
§ 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
znajdującego się w Pawłowicach przy ul. Mickiewicza 28A, zwanego dalej PSZOK.
§ 2. Do PSZOK mogą być dostarczone wyłącznie odpady:
1. które pochodzą z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Pawłowice,
2. których źródłem nie jest wykonywana działalność gospodarcza,
3. które są odpowiednio posegregowane.
§ 3. 1. W PSZOK są przyjmowane wyłącznie następujące odpady:
1) papier,
2) metale,
3) tworzywa sztuczne,
4) szkło,
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
6) bioodpady,
7) popiół z kotłów C.O.,
8) odpady niebezpieczne,
9) przeterminowane leki i chemikalia,
10) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,
w szczególności igły i strzykawki,
11) zużyte baterie i akumulatory,
12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
13) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
14) zużyte opony,
15) odpady budowlane i rozbiórkowe
16) odpady tekstyliów i odzieży;
2. Ustala się limit ilości zużytych opon oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady
komunalne przyjmowanych przez PSZOK, w następującej ilości:
1) zużyte opony – 8 szt. na rok, w przeliczeniu na nieruchomość
2) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne – 5 m3 na rok w przeliczeniu na
nieruchomość.
§ 4. Osoba obsługująca PSZOK dokonuje weryfikacji dostarczonych do PSZOK odpadów pod względem
rodzaju oraz zgodności z wykazem przyjmowanych odpadów.
§ 5. Pracownik obsługi PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeżeli byłoby to sprzeczne z treścią
niniejszego Regulaminu oraz ma prawo wyprosić z terenu PSZOK osoby niestosujące się co zapisów Regulaminu.
§ 6. Dni i godziny funkcjonowania PSZOK: poniedziałek od 7.00 do 11.00, wtorek od 9.00 do 17.00, czwartek
od 11.00 do 15.00, piątek od 7.00 do 11.00.
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§ 7. Korzystanie z usług PSZOK jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Pawłowice
z dnia....................2020 r.
Tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
1. Właściciel nieruchomości, w przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania
odpadów komunalnych, powinien zgłosić ten fakt najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych od stwierdzenia
niewłaściwego świadczenia usług.
2. Zgłoszeń, o których mowa w pkt 1 należy dokonać telefonicznie pod nr tel. 32 4756-357, za pośrednictwem
poczty elektronicznej pod adresem wskazanym na stronie internetowej www.gospodarkaodpadami.pawlowice.pl
lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Pawłowice.
3. Dokonując zgłoszenia niewłaściwego świadczenia usług określonego w pkt 1, należy podać:
1) imię, nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego osoby zgłaszającej niewłaściwe świadczenie usług,
2) dokładny adres nieruchomości, z której usługi są świadczone w sposób niewłaściwy,
3) sposób niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego
lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
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Uzasadnienie
W związku rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego stwierdzającym nieważność uchwały Nr
XIV/136/2020 Rady Gminy Pawłowice z dnia 4 lutego 2020r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, istnieje konieczność ponownego podjęcia uchwały w celu aktualizacji
obowiązującej uchwały z 2018 roku do zmian ustawowych. Jednocześnie projekt uchwały uwzględnia
Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. W związku z tym z dniem
wejścia w życie projektu uchwały będzie uchylona Uchwała Nr X/84/2019 Rady Gminy Pawłowice z dnia
10 września 2019 r. w sprawie Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów
Komunalnych (PSZOK) w Pawłowicach.
Zgodnie z art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do kompetencji rady gminy
należy określenie w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
Przyjęcie uchwały ma na celu doprecyzowanie zasad świadczenie usług z zakresu gospodarowania
odpadami, w tym m.in.:
- wprowadzenie limitów ilościowych odpadów przyjmowanych w PSZOK
- ustalenia regulaminu korzystania z PSZOK,
- częstotliwości odbioru odpadów komunalnych.
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Projekt
z dnia ..........
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Pawłowice w 2020 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 11 ust.1 i 3 oraz art. 11a
ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 638), po
zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pszczynie, organizacji społecznych, których
statutowym celem jest ochrona zwierząt, działające na terenie Gminy Pawłowice tj.: Komitetu Pomocy dla
Zwierząt w Tychach i Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt Dużych i Małych „Cztery Łapy” w Jastrzębiu
Zdroju, a także dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich tj.: Koła Łowieckiego „OSTOJA”, Koła
Łowieckiego „REMIZA”, Koła Łowieckiego „LAS”, Koła Łowieckiego „BAŻANIEC”, Koła Łowieckiego
„LEŚNIK”, oraz przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego i Komisję Działalności Społecznej
Rada Gminy Pawłowice
uchwala
§ 1. Przyjąć do realizacji „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Pawłowice w 2020 roku” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Pawłowice
z dnia....................2020 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Pawłowice w 2020 roku
§ 1. 1. Celem programu jest zmniejszenie powstawania bezdomności zwierząt oraz zapewnienia właściwej
opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Pawłowice
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) zwierzętach bezdomnych – rozumie się przez to zwierzęta, o których mowa w art. 4 pkt 16 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 638),
2) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta, o których mowa w art. 4 pkt 17 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 638),
3) zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z dnia 29 czerwca 2007 r. (tekst jednolity Dz.U.
z 2017 r. poz. 2132);
4) kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone i żyjące na wolności na terenach otwartych
(nieudomowione żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim);
5) schronisku dla zwierząt – rozumie się przez to miejsce przeznaczone do opieki nad zwierzętami domowymi,
o których mowa w art. 4 pkt 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U.
z 2020 r. poz. 638),
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami
§ 2. 1. Gmina Pawłowice zapewnia corocznie miejsce dla bezdomnych zwierząt w schronisku dla zwierząt.
2. Schronisko dla zwierząt zapewnia wybrany zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych podmiot,
prowadzący usługę „Wyłapywania oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Pawłowice”.
Podmiot ten musi prowadzić schronisko dla zwierząt lub posiadać podpisaną umowę z podmiotem prowadzącym
schronisko dla zwierząt na przyjmowanie bezdomnych zwierząt do schroniska.
3. W 2020 roku bezdomne zwierzęta przewożone będą do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul.
Norwida 50 w Jastrzębiu-Zdroju prowadzonym przez Jastrzębski Zakład Komunalny z siedzibą przy ul. Dworcowej
17D w Jastrzębiu-Zdroju. Realizacja transportu i lokowania w wymienionym schronisku będzie realizowana przez
podmiot prowadzący usługę „Wyłapywania oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy
Pawłowice”. W 2020 roku realizacją transportu i lokowania bezdomnych zwierząt w schronisku będzie wykonywała
firma „Rapido” Marek Niżnik, z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju, ul. Turystyczna 47/39.
4. Gmina Pawłowice, poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewnia odpowiednie miejsce
dla zwierząt gospodarskich i w razie konieczności i zaistniałej sytuacji przekaże zwierzęta gospodarskie
Stowarzyszeniu Komitet Pomocy dla Zwierząt w Tychach ul. Bałuckiego 7/37, posiadającym gospodarstwo rolne
w Ćwiklicach przy ul. Kombatantów 134 na podstawie podpisanej każdorazowo umowy, po wcześniejszym
uzgodnieniu co do możliwości ich przyjęcia, uwzględniając gatunek i ilość zwierząt przekazywanych.
§ 3. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Pawłowice realizowane jest przez podmiot
prowadzący usługę „Wyłapywania oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Pawłowice”. W
2020 roku odławianiem bezdomnych zwierząt będzie zajmowała się firma „Rapido” Marek Niżnik, z Jastrzębia –
Zdroju, ul. Turystyczna 47/39.
2. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Pawłowice ma charakter stały i odbywa się w dni robocze
od poniedziałku do soboty. Odławianie w dniach podanych powyżej będzie podejmowane przez podmiot
wymieniony w ust. 1 na każdorazowe zgłoszenie pracowników Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu
Gminy lub Komisariatu Policji w Pawłowicach. W niedziele i święta Komisariat Policji w Pawłowicach w sytuacjach
zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, może zgłosić odławianie bezdomnego zwierzęcia podmiotowi
wymienionemu w ust. 1.
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3. Zgłoszenie potrzeby odławianie zwierząt bezdomnych ze strony mieszkańców przyjmują pracownicy
Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy lub Komisariat Policji w Pawłowicach.
4. Podmiot prowadzący usługę odławiania ma obowiązek zapewnienia bezdomnemu zwierzęciu opieki
weterynaryjnej oraz przetransportowania go do schroniska dla zwierząt wskazanego w § 2 ust. 3.
5. Po ulokowaniu bezdomnego zwierzęcia w schronisku, podmiot o którym mowa w ust. 1 ma obowiązek
poddać je:
1) szczepieniu przeciw wściekliźnie i chorobom zakaźnym,
2) odrobaczeniu,
3) obowiązkowej sterylizacji lub kastracji,
4) znakowaniu elektronicznemu,
5)

w razie potrzeby skrócenia jego cierpień w przypadku choroby poddać je uśmierceniu przez zakład
leczniczy dla zwierząt wymieniony w § 4 ust. 1. Konieczność uśmiercenia zwierzęcia powinna być
potwierdzona każdorazowo przez lekarza weterynarii.

§ 4. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt realizuje całodobowo podmiot prowadzący usługę „Wyłapywania oraz zapewnienia opieki bezdomnym
zwierzętom z terenu gminy Pawłowice”, z którym Gmina Pawłowice posiada zawartą umowę. Podmiot ten realizuje
opiekę weterynaryjną poprzez zakład leczniczy dla zwierząt posiadający odpowiedni sprzęt diagnostyczny
w zakresie udzielania pomocy zwierzętom w tym opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych. W
2020 roku opieką weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt będą udzielać
całodobowo lekarze weterynarii Bartosz Libucha lub Agata Małysz w Przychodni Weterynaryjnej Lima Vet
w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1 Maja 16.
2. Usypianie ślepych miotów realizowane będzie przez zakład leczniczy dla zwierząt z którym podmiot
wymieniony w § 4 ust. 1 ma podpisaną umowę dla zwierząt bezdomnych ulokowanych w schronisku.
§ 5. 1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi przyjmuje do realizacji Referat Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Urzędu Gminy przy współudziale z zarządcami nieruchomości terenów otwartych, na których
przebywają koty wolno żyjące.
2. Opieka nad kotami wolno żyjącymi może być realizowana poprzez:
1) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących, wskazanych przez
zarządcę nieruchomości, którzy zapewnią im bezpośredni nadzór, opiekę i dokarmianie,
2) zapewnienie opieki weterynaryjnej przez zakład leczniczy dla zwierząt wymieniony w § 4 ust. 1.
§ 6. 1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje:
1) Schronisko dla zwierząt wymienione w § 2 ust. 3 poprzez prowadzenie działań zmierzających
do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym,
przez zamieszczenie informacji na stronach internetowych,
2) Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy poprzez podawanie informacji dla mieszkańców na
stronie www.pawlowice.pl o wyłapaniu zwierząt bezdomnych i możliwości ich adopcji w schronisku dla
zwierząt, wymienionym w § 2 ust. 3,
Ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt
§ 7. 1. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt będzie realizowane poprzez:
1) sterylizację i kastrację zwierząt bezdomnych oraz kotów dziko żyjących przez zakład leczniczy dla zwierząt
wymieniony w § 4 ust. 1 z którym podmiot prowadzący usługę wyłapywania wymieniony w § 3 ust. 1 ma
podpisaną umowę.
2) Prowadzenie elektronicznego znakowania tzw. czipowania bezdomnych zwierząt wyłapanych i przekazanych
do schroniska.
2. Ogłaszaniu przez Urząd Gminy na stronie internetowej www.pawlowice.pl
informacji o wyłapanych
zwierzętach bezdomnych w celu możliwości odbioru przez ich właścicieli w schronisku dla zwierząt, o którym mowa
w § 2 ust. 3, w terminie 14 dni od ich wyłapania.
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§ 8. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z niniejszego Programu zabezpieczone
są w budżecie Gminy Pawłowice.
2. Wysokość
są następujące:

środków

zabezpieczonych

na

zadania

wymienione

w niniejszym

programie

1) Gotowość do wyłapywania, wyłapywanie bezdomnych zwierząt wraz z transportem do schroniska lub do
lecznicy weterynaryjnej kwota 38.400,00 zł.
2) Usługa związana z przyjęciem do schroniska bezdomnych zwierząt wraz z odebraniem przez jego właściciela
w terminie do 14 dni kwota 4.235,00 zł.
3) Usługa związana z przyjęciem do schroniska bezdomnych zwierząt i nie odebraniem ich przez jego właściciela
w terminie dłuższym niż 14 dni 14.960,00 zł.
4) Usługa związanej z przyjęciem do schroniska bezdomnych szczeniąt i nie odebraniem ich przez jego
właściciela w terminie dłuższym niż 14 dni 1.265,00 zł.
5) Usługa związana z opieką weterynaryjną wyłapanych i przekazanych do schroniska bezdomnych psów w tym:
odrobaczeniu, szczepieniu przeciw wściekliźnie i chorobom zakaźnym, oznakowania elektronicznie chipem
wraz z sterylizacją kwota 4.603,00 zł.
6) Usługa związana z opieką weterynaryjną wyłapanych i przekazanych do schroniska bezdomnych psów w tym:
odrobaczeniu, szczepieniu przeciw wściekliźnie i chorobom zakaźnym, oznakowania elektronicznie chipem,
wraz z kastracją kwota 4.834,50 zł.
7) Usługi związana z pomocą weterynaryjną zwierzętom, które ucierpiały przy wypadkach drogowych kwota
1.273,80 zł.
8) Usługi związana z koniecznością uśpienia zwierząt wraz z ich utylizacją kwota 1.573,80 zł.
9) Usługa związana z opieką weterynaryjną nad kotami wolnożyjącymi lub kotami bezdomnymi przekazanymi do
schroniska polegającymi na: odrobaczeniu, sterylizacji lub kastracji kwota 2.500,00 zł
10) Usługa związana z przyjęciem bezdomnego kota do schroniska kwota 1.600,00 zł.
11) Dokarmianie kotów wolno żyjących kwota 2.952,00 zł.
12) Opieka i utrzymanie w gospodarstwach rolnych zwierząt gospodarskich kwota 2.952,00 zł.
3. Środki finansowe zabezpieczone w budżecie wymienione w ust 2 wydatkowane będą w razie potrzeby
poprzez już podpisaną umowę lub zlecenie usług i zadań wymienionych w niniejszym Programie zgodnie
z odrębnymi przepisami.
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Uzasadnienie
W związku z art. 11a, ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r.
poz. 638) Rada Gminy zobowiązana jest do określania w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca,
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. W związku
z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pawłowice w 2020 roku, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
Projekt programu został przekazany przez Wójta Gminy Pawłowice w ustawowym terminie do 1 lutego br. do
zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Pszczynie, dzierżawcom lub zarządcom obwodów
łowieckich tj.: Koła Łowieckiego „OSTOJA”, Koła Łowieckiego „REMIZA”, Koła Łowieckiego „LAS”, Koła
Łowieckiego „BAŻANIEC”, Koła Łowieckiego „LEŚNIK” oraz działającym na obszarze Gminy Pawłowice
organizacjom społecznym, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, działające na terenie Gminy
Pawłowice tj.: Komitetu Pomocy dla Zwierząt w Tychach i Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt Dużych i Małych
„Cztery Łapy” w Jastrzębiu Zdroju. Wymienione podmioty zaopiniowały pozytywnie przedmiotowy Program lub
skorzystały z zapisu art. 11a ust. 8 wymienionej ustawy o niewydaniu opinii w terminie 21 dni od otrzymania
projektu programu co uznaje się za akceptację przesłanego programu. W związku z wysłaniem do
zaopiniowania otrzymano jedną opinię pozytywną z Koła łowieckiego „BAŻANIEC", a reszta podmiotów
nie przekazała zwrotnych odpowiedzi co stanowi, iż zaopiniowały program pozytywnie.
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Projekt
z dnia ..........
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i młodzieży z gminy
Pawłowice dla programu stypendialnego Motywacja
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8, art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze zmianami) po
pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej
Rada Gminy Pawłowice
uchwala
§ 1. 1. Przyjąć Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z gminy Pawłowice.
2. Program skierowany jest do uzdolnionych uczniów osiągających sukcesy naukowe i artystyczne.
§ 2. Celem programu jest:
1. promowanie uzdolnionych uczniów wśród społeczności szkolnej i lokalnej,
2. zachęcanie do reprezentowania gminy Pawłowice w konkursach, zawodach i olimpiadach na różnych
szczeblach rywalizacji,
3. doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i artystycznych wśród młodzieży szkolnej co będzie
stanowiło pozytywny wzorzec dla środowiska rówieśników,
4. promowanie szkolnictwa gminy Pawłowice na zewnątrz.
§ 3. 1. Program realizowany jest w formie programu stypendialnego Motywacja.
2. Uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych, uczniowie klas I-IV liceum oraz klas I-V technikum po spełnieniu
warunków określonych w programie stypendialnym będą mogli ubiegać się o pomoc finansową na kontynuowanie
nauki.
3. Stypendia nie mają charakteru socjalnego a uzależnione będą wyłącznie od wyników w nauce i sukcesów na
olimpiadach, konkursach na szczeblu co najmniej wojewódzkim.
§ 4. Szczegółowe zasady realizacji programu określone zostaną w odrębnej uchwale.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXVII/360/2018 Rady Gminy Pawłowice z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie
przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z gminy Pawłowice dla
programu stypendialnego Motywacja.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Podjęcie nowej uchwały Rady Gminy Pawłowice w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania
edukacji uzdolnionych uczniów i młodzieży z gminy Pawłowice dla programu stypendialnego Motywacja jest
konieczne w związku z likwidacją oddziałów gimnazjalnych. Uchwałę nalezy dostosować do nowego ustroju
szkolnego, który został wprowadzony z dniem 1 września 2017 r. Zmiany w ustroju szkolnym są rozłożone na
poszcególne etapy. Z dniem 1 września 2019 r. został wprowadzony koleny etap polegający na wydłużeniu
nauki w liceum do lat 4 i technikum do lat 5. Jednocześnie z dniem 31 sierpnia 2019 r. przestaly istnieć oddzialy
gimnazjalne. W październiku 2019 r. Rada Gminy podjęła uchwałę o zakończeniu działalności gimnazjów.
Mając powyższe na uwadze należy podjąć przedmiotową uchwałę.
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Projekt
z dnia ..........
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie Programu pomocy stypendialnej dla uczniów Motywacja
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8, art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) oraz art. 90t ust. 4 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze zmianami) oraz
Uchwały Rady Gminy Pawłowice w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych
uczniów i młodzieży z gminy Pawłowice dla programu stypendialnego Motywacja wprowadzonego Uchwałą
Nr ………………… Rady Gminy Pawłowice, z dnia ............ 2020 r. po pozytywnym zaopiniowaniu przez
Komisję Działalności Społecznej
Rada Gminy Pawłowice
uchwala
§ 1. Gmina Pawłowice mając na uwadze rosnące koszty kształcenia dzieci i młodzieży w szkołach wyraża
potrzebę wsparcia finansowego najzdolniejszych uczniów. Gmina zamierza w ten sposób zmotywować do
osiągania jeszcze wyższych wyników w nauce a jednocześnie do angażowania się w życie społeczności szkolnej
i lokalnej. Celem jest, aby inwestowanie w młodego człowieka miało wpływ na jego rozwój zawodowy, inspirowało
do ciężkiej pracy i rozwijało jego zainteresowania tak, aby w przyszłości mógł działać na rzecz społeczności
lokalnej.
§ 2. 1. W budżecie gminy każdego roku wyodrębnia się środki finansowe na realizację Programu
stypendialnego.
2. Stypendysta może otrzymywać pomoc finansową przez cały okres trwania nauki, jeżeli będzie spełniał
wymogi niniejszego regulaminu.
3. Stypendium może otrzymać uczeń, który w roku szkolnym bezpośrednio poprzedzającym okres składania
wniosków, spełniał warunki określone w § 3 niniejszej uchwały.
4. Stypendium przyznaje się na okres 10 miesięcy. Stypendium wypłacane jest miesięcznie od listopada
z nadpłatą za miesiąc wrzesień i październik do czerwca roku następnego.
§ 3. 1. Stypendium może zostać przyznane:
1) uczniowi klasy V-VI szkoły podstawowej w kwocie 200 złotych,
2) uczniowi klasy VII-VIII szkoły podstawowej w kwocie 250 złotych,
3) uczniowi, absolwentowi szkoły ponadgimnazjalnej i szkoły ponadpodstawowej, kończącej się maturą,
kontynuującemu naukę w kwocie 300 złotych,
2. stypendium może być przyznane uczniowi, który nie korzysta z innego stypendium finansowanego z budżetu
gminy Pawłowice.
3. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest:
1) stałe zamieszkanie na terenie gminy Pawłowice,
2) średnia ocen na koniec roku szkolnego co najmniej 4,10 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz co
najmniej dobra ocena z zachowania,
3) spełnienie jednego z poniższych warunków:
a) udokumentowane osiągnięcia w konkursach i olimpiadach, które zwalniają z obowiązku przystąpienia do
egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego Wykaz wyżej wymienionych
konkursów i olimpiad jest ogłaszany przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie;
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b) udokumentowane wysokie osiągnięcia artystyczne (I,II,III miejsce) w konkursach, przeglądach i festiwalach
organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej lub pod jego patronatem na szczeblu co najmniej
wojewódzkim;
c) udokumentowane najwyższe osiągnięcie w konkursach Fox, Kangur, Lwiątko i konkursów organizowanych
przez Kuratora Oświaty.
§ 4. 1. Wniosek o stypendium może złożyć:
1) w imieniu niepełnoletniego ucznia – rodzic lub prawny opiekun,
2) pełnoletni uczeń.
2. Wniosek oraz niezbędne dokumenty składa się w terminie do 15 września każdego roku.
3. Rozstrzygnięcie nastąpi do 30 września każdego roku.
4. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
§ 5. 1. Wnioski opiniuje pięcioosobowa komisja stypendialna powołana zarządzeniem przez Wójta Gminy
Pawłowice, który wyznacza jej przewodniczącego.
2. Komisja stypendialna pracuje w obecności co najmniej trzech członków.
3. Decyzje o przyznaniu stypendium podejmuje Wójt Gminy Pawłowice.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
§ 7. Traci moc uchwała NR XXXVIII/376/2018 r. Rady Gminy Pawłowice z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie
Programu pomocy stypendialnej dla uczniów Motywacja
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.
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Uzasadnienie
Podjęcie nowej uchwały Rady Gminy Pawłowice w sprawie Programu pomocy stypendialnej
dla uczniów Motywacja jest konieczne w związku z likwidacją oddziałów gimnazjalnych. Uchwałę nalezy
dostosować do nowego ustroju szkolnego, który został wprowadzony z dniem 1 września 2017 r. Zmiany
w ustroju szkolnym są rozłożone na poszcególne etapy. Z dniem 1 września 2019 r. został wprowadzony koleny
etap polegający na wydłużeniu nauki w liceum do lat 4 i technikum do lat 5. Jednocześnie z dniem 31 sierpnia
2019 r. przestaly istnieć oddzialy gimnazjalne. W październiku 2019 r. Rada Gminy podjęła uchwałę o
zakończeniu działalności gimnazjów. Mając powyższe na uwadze należy podjąć przedmiotową uchwałę.
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Projekt
z dnia ..........
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży z gminy Pawłowice
dla programu stypendialnego Warto się uczyć
Na podstawie Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8, art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) oraz art. 90t
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.
poz. 1481 ze zmianami) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej
Rada Gminy Pawłowice
uchwala
§ 1. Przyjąć Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży z gminy Pawłowice dla programu
stypendialnego Warto się uczyć.
§ 2. Celem programu jest:
1) promocja rozwoju edukacyjnego szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
2) doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych wśród młodzieży szkolnej, co będzie stanowiło pozytywny
wzorzec dla środowiska rówieśników.
§ 3. 1. Program realizowany będzie w formie programu stypendialnego Warto się uczyć.
2. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych po spełnieniu warunków określonych w programie stypendialnym będą
mogli ubiegać się o pomoc finansową na kontynuowanie nauki.
§ 4. Szczegółowe zasady realizacji programu określone zostaną w odrębnej uchwale.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXVII/362/2018 Rady Gminy Pawłowice z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie
przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży z gminy Pawłowice.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Podjęcie nowej uchwały Rady Gminy Pawłowice w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania
edukacji uzdolnionej młodzieży z gminy Pawłowice dla programu stypendialnego Warto się uczyć jest konieczne
w związku z likwidacją oddziałów gimnazjalnych. Uchwałę nalezy dostosować do nowego ustroju szkolnego,
który został wprowadzony z dniem 1 września 2017 r. Zmiany w ustroju szkolnym są rozłożone na poszcególne
etapy. Z dniem 1 września 2019 r. został wprowadzony koleny etap polegający na wydłużeniu nauki w liceum do
lat 4 i technikum do lat 5. Jednocześnie z dniem 31 sierpnia 2019 r. przestaly istnieć oddzialy gimnazjalne.
W październiku 2019 r. Rada Gminy podjęła uchwałę o zakończeniu działalności gimnazjów. Mając powyższe
na uwadze należy podjąć przedmiotową uchwałę.
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Projekt
z dnia ..........
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie Programu Stypendialnego Warto się uczyć
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8, art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) oraz art. 90t ust. 4 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze zmianami) oraz
Uchwały Rady Gminy Pawłowice w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionej
młodzieży z gminy Pawłowice dla programu stypendialnego Warto się uczyć, wprowadzonego Uchwałą Nr
…………… Rady Gminy Pawłowice, z dnia ............2020 r. po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję
Działalności Społecznej
Rada Gminy Pawłowice
uchwala
§ 1. Wprowadzić Program Stypendialny Warto się uczyć, którego celem jest ułatwienie i przyśpieszenie
rozwoju edukacyjnego szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie
gminy Pawłowice.
§ 2. Liczbę stypendystów ustala corocznie Wójt Gminy Pawłowice stosownie do posiadanych środków
finansowych w ramach Programu Stypendialnego Warto się uczyć.
§ 3. Stypendium może być przyznawane maksymalnie przez cztery
ponadgimnazjalnej, jeżeli będą spełnione wymogi niniejszego regulaminu.

lata

na

edukację

w szkole

§ 4. 1. O przyznanie pomocy finansowej z Programu Stypendialnego Warto się uczyć może ubiegać się uczeń,
który na stałe zamieszkuje na terenie gminy Pawłowice jest uczniem szkoły ponadgimnazjalnej:
a) uzyskał w wyniku klasyfikacji końcowej lub rocznej średnią ocen co najmniej:
ponadgimnazjalnej,

4,5 – uczeń szkoły

b) uczeń ubiegający się o stypendium nie korzysta z innego stypendium finansowanego z budżetu gminy
Pawłowice,
c) jest absolwentem gimnazjum, który z wszystkich części egzaminu gimnazjalnego w danym roku szkolnym
uzyskał średnią procentową klasyfikującą go wśród 30 najlepszych absolwentów gimnazjów z terenu gminy
Pawłowice.
2. Absolwent, który ukończył gimnazjum mające siedzibę poza terenem gminy Pawłowice może ubiegać się
o stypendium jeżeli uzyskał średnią, o której mowa w § 4 ust. 1 lit. c i spełnia warunki określone w § 4 ust. 1 lit. a,b.
§ 5. 1. Wnioski o przyznanie stypendium opiniuje trzyosobowa Komisja Stypendialna powołana przez Wójta
Gminy Pawłowice.
2. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Wójt Gminy Pawłowice.
3. W danym roku szkolnym stypendium może otrzymać nie więcej niż 10 uczniów.
3. Stypendium przyznaje się na wniosek ucznia. W przypadku braku pełnoletności ucznia wniosek podpisuje
rodzic lub opiekun prawny ucznia.
4. Stypendium przyznaje się na okres 10 miesięcy roku szkolnego.
5. Wysokość stypendium wynosi: 200 zł miesięcznie.
6. Stypendium wypłacane jest miesięcznie od listopada z nadpłatą za miesiące wrzesień i październik do
czerwca roku następnego.
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§ 6. Na podstawie złożonych wniosków Komisja Stypendialna przyznaje punkty według poniższych zasad:
1. za średnią ocen końcowych lub rocznych – średnią ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych
określonych dla danego typu szkoły w aktualnym rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania
uzyskanych w klasyfikacji na koniec roku szkolnego mnożymy przez 100.
2. punkty z egzaminu na koniec gimnazjum jako sumę wyników procentowych ze wszystkich części egzaminu
gimnazjalnego – przy założeniu, że 1 procent odpowiada 1 punktowi.
§ 7. 1. Wniosek oraz niezbędne dokumenty składa się do 15 września każdego roku.
2. Rozstrzygnięcie nastąpi do 15 października każdego roku.
3. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Negatywne rozpatrzenie wniosku nie tworzy prawa do jakichkolwiek roszczeń względem gminy Pawłowice.
5. Negatywne rozpatrzenie wniosku nie wymaga uzasadnienia.
6. Obsługę programu stypendialnego prowadzi Gminny Zespół Oświaty.
§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
§ 9. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/363/2018 Rady Gminy Pawłowice z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie
Programu Stypendialnego Warto się uczyć.
§ 10. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.
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Uzasadnienie
Podjęcie nowej uchwały Rady Gminy Pawłowice w sprawie Programu Stypendialnego Warto
się uczyć jest konieczne w związku z likwidacją oddziałów gimnazjalnych. Uchwałę nalezy dostosować do
nowego ustroju szkolnego, który został wprowadzony z dniem 1 września 2017 r. Zmiany w ustroju szkolnym są
rozłożone na poszcególne etapy. Z dniem 1 września 2019 r. został wprowadzony koleny etap polegający na
wydłużeniu nauki w liceum do lat 4 i technikum do lat 5. Jednocześnie z dniem 31 sierpnia 2019 r. przestaly
istnieć oddzialy gimnazjalne. W październiku 2019 r. Rada Gminy podjęła uchwałę o zakończeniu działalności
gimnazjów. Mając powyższe na uwadze należy podjąć przedmiotową uchwałę.
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Projekt
z dnia ..........
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie konkursu dla najlepszych absolwentów klas programowo najwyższych poszczególnych typów
szkół prowadzonych przez gminę Pawłowice
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8, art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze zmianami) oraz §
3 pkt.1 Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów ze szkół prowadzonych przez Gminę
Pawłowice wprowadzonego Uchwałą Nr XXX/347/2010 Rady Gminy Pawłowice, z dnia 16 lutego 2010 r. po
pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej
Rada Gminy Pawłowice
uchwala
§ 1. Konkurs ma za zadanie co roku promować najlepszych absolwentów szkół dla których organem
prowadzącym jest gmina Pawłowice. Konkurs ma zmotywować do systematycznej pracy, dbałości o właściwe
zachowanie, zaangażowanie w życie klasy, szkoły oraz zachęcić do uczestniczenia w olimpiadach i konkursach na
różnych szczeblach rywalizacji.
§ 2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas programowo najwyższych z poszczególnych typów szkół,
jeżeli spełnią poniższe warunki:
1) w bieżącym roku szkolnym uzyskali:
a) średnia ocen końcowych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania
powyżej 5,00 a w szkole ponadgimnazjalnej, ponadpodstawowej świadectwo z wyróżnieniem;
b) najwyższą ocenę z zachowania;
2) w latach poprzednich (klasy IV-VII szkoły podstawowej, I-III liceum, I-IV technikum) uzyskali co najmniej jeden
raz świadectwo z wyróżnieniem;
3) w ciągu danego etapu kształcenia pracowali aktywnie na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego;
4) w ciągu danego etapu kształcenia osiągali sukcesy w olimpiadach i konkursach z wyłączeniem konkursów:
a) wewnątrzszkolnych – organizowanych przez daną szkołę,
b) międzyszkolnych – organizowanych przez jedną szkołę dla pozostałych lub wybranych szkół w gminie,
4a) W roku szkolnym 2019/2020 uczeń biorący udział w konkursie, może nie spełnić warunku, o którym
mowa w § 2 pkt 4.
§ 3. 1. Konkurs będzie rozstrzygany w dwóch kategoriach:
1) najlepszy absolwent szkół podstawowych,
2) najlepszy absolwent szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.
2. Zdobywca:
1) miejsca I otrzyma dyplom i statuetkę dla najlepszego absolwenta oraz nagrodę finansową,
2) miejsca II otrzyma dyplom i nagrodę finansową,
3) miejsca III otrzyma dyplom i nagrodę finansową.
3. Uczniowie, którzy zajęli miejsca inne niż określone w ust. 2 otrzymują dyplomy za udział w konkursie oraz
nagrodę pocieszenia.
4. O zwycięstwie decyduje suma punktów uzyskanych w klasyfikacji zgodnie z § 6.

Id: 403C76B4-CB6A-4B38-AC95-97BE25027B04. Projekt

Strona 1

§ 4. 1. Wójt Gminy Pawłowice powołuje zarządzeniem pięcioosobową komisję konkursową oraz wskazuje
przewodniczącego komisji.
2. Zadania komisji konkursowej:
1) badanie złożonych przez dyrektorów wniosków pod względem formalnym,
2) przyznawania punktacji zgodnie z niniejszą uchwałą,
3) opiniowanie i przedstawienie Wójtowi Gminy propozycji rozstrzygnięcia konkursu.
3. Komisja opiniuje wnioski na posiedzeniu w obecności co najmniej 3/5 składu komisji.
4. Decyzję o ostatecznym rozstrzygnięciu konkursu podejmuje Wójt Gminy Pawłowice.
5. Rozstrzygnięcie następuje w tygodniu poprzedzającym zakończenie zajęć w roku szkolnym.
6. Podsumowanie konkursu oraz rozdanie nagród odbywa się w tygodniu rozdania świadectw w szkołach.
§ 5. Ucznia do konkursu zgłasza dyrektor szkoły na wniosku zawierającym:
1) dane osobowe ucznia: imię, nazwisko, imiona i nazwiska rodziców lub prawnych opiekunów, miejsce
zamieszkania, szkoła, klasa;
2) wykaz ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, średnią ocen wyliczoną do dwóch miejsc po przecinku,
ocenę z zachowania,
3) liczbę punktów uzyskaną z egzaminu na koniec szkoły podstawowej i gimnazjum,
4) nazwy olimpiad i konkursów w których uczeń odniósł sukcesy – rozgrywanych wyłącznie indywidualnie
i samodzielnie,
5) informacje o pracy ucznia na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego.
§ 6. Na podstawie złożonych wniosków komisja konkursowa przyznaje punkty według poniższych zasad:
1) za średnią ocen końcowych - średnią ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych dla
danego typu szkoły w aktualnym rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania uzyskanych
w klasyfikacji na koniec roku szkolnego mnożymy przez 100.
2) punkty z egzaminu na zakończenie szkoły podstawowej jako sumę wyników procentowych ze wszystkich
części egzaminu - przy założeniu że 1 procent odpowiada 1 punktowi;
3) punkty dla uczestników konkursów i olimpiad wymienionych w komunikatach Dyrektora Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej w sprawie wykazów konkursów i olimpiad konkursów przedmiotowych zwalniających
z egzaminu na koniec szkoły podstawowej i egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego, oraz konkursów
organizowanych przez Kuratora Oświaty, punkty przyznawane są za najwyższe osiągnięcia:
a) 35pkt. - za udział w II etapie,
b) 70pkt. - za udział w III etapie,
c) 100pkt. - za miejsce wśród laureatów konkursu wojewódzkiego,
d) 125pkt. - za udział w etapie ogólnopolskim,
e) 150pkt. - za zwycięstwo w etapie ogólnopolskim (laureat)
4) Punkty za gminne konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych:
a) 11pkt. – za III miejsce,
b) 13pkt. – za II miejsce,
c) 15pkt. – za I miejsce
5) Punkty za inne konkursy według liczby rozgrywanych etapów, punkty przyznawane są za najwyższy etap
a) konkursy jednoetapowe bez względu na zasięg:
- 2pkt.- za III miejsce,
- 4pkt. - za II miejsce,
- 6pkt. - za I miejsce lub tytuł laureata;
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b) konkursy dwuetapowe bez względu na zasięg z wyłączeniem etapu szkolnego
- 2pkt. - za udział w etapie
- 4pkt.- za III miejsce,
- 6pkt. - za II miejsce,
- 8pkt. - za I miejsce lub tytuł laureata;
c) konkursy trzyetapowe bez względu na zasięg z wyłączeniem etapu szkolnego
- 4pkt. za udział w etapie
- 6pkt. - za III miejsce,
- 8pkt. - za II miejsce,
- 10pkt. - za I miejsce lub tytuł laureata;
6) Punkty za wyniki w konkursie z języka angielskiego „Fox”:
a) 20pkt. – za wynik dobry,
b) 30pkt. – za wynik bardzo dobry.
7) Punkty za wyniki w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur” i Polsko-Ukraińskim Konkursie
Fizycznym „Lwiątko”:
a) 20pkt. - za wyróżnienie / taon
b) 30pkt. – za wynik bardzo dobry / kaon
c) 40pkt. – za wynik laureat / hiperon
8) Punkty za międzyszkolne konkursy artystyczne - rozgrywane indywidualnie:
a) 4pkt. - za III miejsce w konkursie
b) 6pkt. - za II miejsce w konkursie
c) 8pkt. - za zwycięstwo w konkursie
9) Punkty za pracę na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego w danym etapie kształcenia od 0 do
20 przyznaje dyrektor szkoły po zapoznaniu się z informacją o pracy ucznia.
10) Punkty za średnią ocen w latach poprzednich nauki – średnia pomnożona przez 10.
§ 7. Wysokość nagród wynosi:
1) dla absolwentów szkół podstawowych: I miejsce - 400 zł; II miejsce - 300 zł; III miejsce - 200 zł.
2) dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych: I miejsce - 600 zł; II miejsce - 500 zł; III
miejsce - 400 zł.
4) dla pozostałych uczestników konkursu - nagrody pocieszenia w formie rzeczowej lub finansowej do kwoty
100 zł.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
§ 9. Traci moc uchwała XLII/409/2018 Rady Gminy Pawłowice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie
konkursu dla najlepszych absolwentów klas programowo najwyższych poszczególnych typów szkół prowadzonych
przez gminę Pawłowice.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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Uzasadnienie
Podjęcie nowej uchwały Rady Gminy Pawłowice w sprawie konkursu dla najlepszych absolwentów klas
programowo najwyższych poszczególnych typów szkół prowadzonych przez gminę Pawłowice jest konieczne
w związku z likwidacją oddziałów gimnazjalnych. Uchwałę nalezy dostosować do nowego ustroju szkolnego,
który został wprowadzony z dniem 1 września 2017 r. Zmiany w ustroju szkolnym są rozłożone na poszcególne
etapy. Z dniem 1 września 2019 r. został wprowadzony koleny etap polegający na wydłużeniu nauki w liceum do
lat 4 i technikum do lat 5. Jednocześnie z dniem 31 sierpnia 2019 r. przestaly istnieć oddzialy gimnazjalne.
W październiku 2019 r. Rada Gminy podjęła uchwałę o zakończeniu działalności gimnazjów. Mając powyższe
na uwadze należy podjąć przedmiotową uchwałę.
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Projekt
z dnia ..........
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie konkursu dla najlepszych uczniów-sportowców poszczególnych typów szkół prowadzonych
przez gminę Pawłowice
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8, art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) oraz art. 90t ust. 4 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze zmianami) oraz
§ 3 pkt.2 Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów ze szkół prowadzonych przez
Gminę Pawłowice wprowadzonego Uchwałą Nr XXX/347/2010 Rady Gminy Pawłowice, z dnia 16 lutego
2010 r. po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej
Rada Gminy Pawłowice
uchwala
§ 1. Konkurs ma za zadanie co roku promować najlepszych uczniów - sportowców, którzy umiejętnie łączą
wypełnianie obowiązków szkolnych z uprawianiem sportu. Konkurs ma zmotywować do systematycznej pracy,
dbałości o właściwe zachowanie oraz zachęcić do uczestniczenia w zawodach sportowych na różnych szczeblach
rywalizacji.
§ 2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z poszczególnych typów szkół prowadzonych przez gminę
Pawłowice począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, jeżeli spełnią poniższe warunki:
1) w klasyfikacji rocznej uzyskali z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny co najmniej dostateczne, średnią
ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych co najmniej 3,80 oraz w szkołach
ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych co najmniej 3,40 i co najmniej dobrą ocenę z zachowania,
2) w danym roku szkolnym osiągnęli sukcesy w zawodach sportowych różnego szczebla zgodnie z kalendarzem
Szkolnego Związku Sportowego oraz w Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego i w zawodach
strażackich.
§ 3. 1. Konkurs będzie rozstrzygany, uwzględniając podział na dziewczęta i chłopców, w dwóch kategoriach:
1) dla uczniów szkół podstawowych,
2) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.
2. Zwycięzcami konkursu zostają uczniowie poszczególnych typów szkół, którzy zdobyli największą liczbę
punktów.
3. Zdobywca:
1) miejsca I otrzyma statuetkę dla najlepszego sportowca oraz nagrodę finansową,
2) miejsca II otrzyma statuetkę i nagrodę finansową,
3) miejsca III otrzyma statuetkę i nagrodę finansową.
4. O zwycięstwie decyduje suma punktów uzyskanych w klasyfikacji zgodnie z § 6.
§ 4. 1. Wójt Gminy Pawłowice powołuje stosownym zarządzeniem 5 osobową komisję konkursową oraz
wskazuje jej przewodniczącego.
2. Zadania komisji:
1) badanie złożonych przez dyrektorów wniosków pod względem formalnym,
2) przyznawania punktacji zgodnie z niniejszą uchwałą,
3) opiniowanie i przedstawienie Wójtowi Gminy propozycji rozstrzygnięcia konkursu.

Id: F59BA94E-5B04-45CD-901E-176DF40AD667. Projekt

Strona 1

3. Komisja opiniuje wnioski na posiedzeniu w obecności co najmniej 3/5 składu komisji.
4. Decyzję o ostatecznym rozstrzygnięciu konkursu podejmuje Wójt Gminy Pawłowice.
5. Rozstrzygnięcie następuje w tygodniu poprzedzającym zakończenie zajęć w roku szkolnym.
6. Podsumowanie konkursu oraz rozdanie nagród odbywa się w tygodniu rozdania świadectw w szkołach.
§ 5. Ucznia do konkursu zgłasza dyrektor szkoły na wniosku zawierającym:
1) dane osobowe ucznia: imię, nazwisko, imiona i nazwiska rodziców lub prawnych opiekunów, miejsce
zamieszkania, szkoła, klasa;
2) wykaz ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, średnią ocen wyliczoną do dwóch miejsc po przecinku,
ocenę z zachowania,
3) nazwy zawodów i turniejów w których uczeń odniósł sukcesy.
§ 6. 1. Na podstawie złożonych wniosków komisja konkursowa przyznaje punkty według poniższych zasad:
sukcesy w zawodach sportowych organizowanych wyłącznie wg kalendarza Szkolnego Związku Sportowego indywidualne i drużynowe:
1) szczebel gminny
a) I miejsce – 6 pkt.
b) II miejsce – 5 pkt.
c) III miejsce - 4 pkt.
d) IV miejsce - 3 pkt.
e) V miejsce - 2 pkt.
f) VI miejsce - 1 pkt.
2) Szczebel powiatowy
a) I miejsce - 8 pkt
b) II miejsce - 6 pkt
c) III miejsce - 4 pkt
d) IV miejsce - 3 pkt
e) V miejsce - 2 pkt
f) VI miejsce - 1 pkt
3) Szczebel rejonowy
a) I miejsce - 12 pkt
b) II miejsce - 10 pkt
c) III miejsce - 8 pkt
d) IV miejsce - 7 pkt
e) V miejsce - 6 pkt
f) VI miejsce - 5 pkt
g) VII miejsce - 4 pkt
h) VIII miejsce - 3 pkt
i) IX miejsce - 2 pkt
j) X miejsce - 1 pkt
4) Szczebel wojewódzki
a) półfinały
- I – miejsce - 16 pkt
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- II – miejsce - 14 pkt
- III miejsce - 12 pkt
- IV miejsce - 11 pkt
- V miejsce - 10 pkt
- VI miejsce - 9 pkt
- VII miejsce - 8 pkt
- VIII miejsce - 7 pkt
- IX miejsce - 6 pkt
- X miejsce - 5 pkt
- XI miejsce - 4 pkt
- XII miejsce - 3 pkt
- XIII miejsce - 2 pkt
- XIV miejsce - 1 pkt
b) finały
- I miejsce - 20 pkt
- II miejsce -18 pkt
- III miejsce - 16 pkt
- IV miejsce - 15 pkt
- V miejsce - 14 pkt
- VI miejsce - 13 pkt
- VII miejsce - 12 pkt
- VIII miejsce - 11 pkt
- IX miejsce - 10 pkt
- X miejsce - 9 pkt
- XI miejsce - 8 pkt
- XII miejsce - 7 pkt
- XIII miejsce - 6 pkt
- XIV miejsce - 5 pkt
- XV miejsce - 4 pkt
- XVI miejsce - 3 pkt
- XVII miejsce - 2 pkt
- XVIII miejsce - 1 pkt
5) Szczebel ogólnopolski
a) I miejsce - 26 pkt
b) II miejsce - 24 pkt
c) III miejsce - 22 pkt
d) IV miejsce - 21 pkt
e) V miejsce - 20 pkt
f) VI miejsce - 19 pkt
g) VII miejsce - 18 pkt
h) VIII miejsce - 17 pkt
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i) IX miejsce - 16 pkt
j) X miejsce - 15 pkt
k) XI miejsce - 14pkt
l) XII miejsce - 13 pkt
m) XIII miejsce - 12 pkt
n) XIV miejsce - 11 pkt
o) XV miejsce - 10 pkt
p) XVI miejsce - 9 pkt
q) XVII miejsce - 8 pkt
r) XVIII miejsce - 7 pkt
s) XIX miejsce - 6 pkt
t) XX miejsce - 5 pkt
u) XXI miejsce - 4 pkt
v) XXII miejsce - 3 pkt
w) XXIII miejsce - 2 pkt
y) XXIV miejsce - 1 pkt
2. Komisja przyznaje 10 pkt. uczniowi za wszechstronność sportową – udział w co najmniej czterech różnych
dyscyplinach sportowych zgodnie z kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego.
3. Komisja może wnioskować o przyznanie wyróżnienia za szczególne osiągnięcia sportowe uczniowi, który
nie spełnia wszystkich wymagań niniejszego regulaminu. Otrzymuje on dyplom i nagrodę rzeczową.
4. Komisja przyznaje po 5 pkt za przynależność do klubu sportowego i za udział w zawodach strażackich.
5. Komisja przyznaje 5 pkt za udział w Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego bez względu na
szczebel rywalizacji.
§ 7. Wysokość nagród dla sportowców ze wszystkich typów szkół wynosi: za I miejsce - 250 zł; II miejsce 200 zł; III miejsce - 150 zł;
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
§ 9. Traci moc uchwała nr XLII/411/2018 Rady Gminy Pawłowice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie
konkursu dla najlepszych uczniów-sportowców poszczególnych typów szkół prowadzonych przez gminę
Pawłowice.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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Uzasadnienie
Podjęcie nowej uchwały Rady Gminy Pawłowice w sprawie konkursu dla najlepszych uczniów-sportowców
poszczególnych typów szkół prowadzonych przez gminę Pawłowice jest konieczne w związku z likwidacją
oddziałów gimnazjalnych. Uchwałę nalezy dostosować do nowego ustroju szkolnego, który został wprowadzony
z dniem 1 września 2017 r. Zmiany w ustroju szkolnym są rozłożone na poszcególne etapy. Z dniem 1 września
2019 r. został wprowadzony koleny etap polegający na wydłużeniu nauki w liceum do lat 4 i technikum do lat 5.
Jednocześnie z dniem 31 sierpnia 2019 r. przestaly istnieć oddzialy gimnazjalne. W październiku 2019 r. Rada
Gminy podjęła uchwałę o zakończeniu działalności gimnazjów. Mając powyższe na uwadze należy podjąć
przedmiotową uchwałę.
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Projekt
z dnia ..........
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie konkursu dla najlepszych uczniów ze szkół prowadzonych przez gminę Pawłowice
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8, art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze zmianami) oraz §
3 pkt.3 Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów ze szkół prowadzonych przez Gminę
Pawłowice wprowadzonego Uchwałą Nr XXX/347/2010 Rady Gminy Pawłowice, z dnia 16 lutego 2010 r. po
pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej
Rada Gminy Pawłowice
uchwala
§ 1. Konkurs ma za zadanie co roku promować najlepszych uczniów ze szkół dla których organem
prowadzącym jest gmina Pawłowice. Konkurs ma zmotywować do systematycznej pracy, dbałości o właściwe
zachowanie, zaangażowanie w życie klasy, szkoły oraz zachęcić do uczestniczenia w olimpiadach i konkursach na
różnych szczeblach rywalizacji.
§ 2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych
i ponadpodstawowych, jeżeli spełnią poniższe warunki:
1) w bieżącym roku szkolnym uzyskali:
a) średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania za I semestr
powyżej 4,80 - dla uczniów szkół podstawowych;
b) średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania za I semestr
powyżej 4,50 - dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej, ponadpodstawowej lub wykazuje szczególne
uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych
dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre;
c) najwyższą ocenę z zachowania
2) w bieżącym roku szkolnym pracowali aktywnie na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego;
3) w bieżącym roku szkolnym osiągali sukcesy w olimpiadach i konkursach z wyłączeniem konkursów:
a) wewnątrzszkolnych – organizowanych przez daną szkołę,
b) międzyszkolnych – organizowanych przez jedną szkołę dla pozostałych lub wybranych szkół w gminie,
§ 3. 1. Konkurs będzie rozstrzygany w dwóch kategoriach:
1) najlepsi uczniowie szkół podstawowych,
2) najlepsi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych.
2. Zwycięzcami konkursu zostają uczniowie, którzy zdobyli największą liczbę punktów.
3. O zwycięstwie decyduje suma punktów uzyskanych w klasyfikacji zgodnie z § 6.
§ 4. 1. Wójt Gminy Pawłowice stosownym zarządzeniem powołuje pięcioosobową komisję konkursową oraz
wskazuje jej przewodniczącego.
2. Zadania komisji:
1) badanie złożonych przez dyrektorów wniosków pod względem formalnym,
2) przyznawania punktacji zgodnie z niniejszą uchwałą,
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3) opiniowanie i przedstawienie Wójtowi Gminy propozycji rozstrzygnięcia konkursu.
3. Komisja opiniuje wnioski na posiedzeniu w obecności co najmniej 3/5 składu komisji.
4. Decyzję o ostatecznym rozstrzygnięciu konkursu podejmuje Wójt Gminy Pawłowice.
5. Konkurs rozstrzygnięty zostaje do 31 maja danego roku szkolnego.
6. Dyrektorzy zgłaszają uczestników do konkursu w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
§ 5. Ucznia do konkursu zgłasza dyrektor szkoły na wniosku zawierającym:
1) dane osobowe ucznia: imię, nazwisko, imiona i nazwiska rodziców lub prawnych opiekunów, miejsce
zamieszkania, szkoła, klasa;
2) wykaz ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, średnią ocen wyliczoną do dwóch miejsc po przecinku,
ocenę z zachowania,
3) nazwy olimpiad i konkursów w których uczeń odniósł sukcesy – rozgrywane wyłącznie indywidualnie
i samodzielnie,
4) informacje o pracy ucznia na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego.
§ 6. Na podstawie złożonych wniosków komisja konkursowa przyznaje punkty według poniższych zasad:
1) punkty za średnią ocen za semestr - średnią ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych
określonych dla danego typu szkoły w aktualnym rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania
mnożymy przez 100,
2) punkty dla uczestników konkursów i olimpiad wymienionych w komunikatach Dyrektora Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej w sprawie wykazów konkursów i olimpiad konkursów przedmiotowych zwalniających
z egzaminu po szkole podstawowej i gimnazjum, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego oraz
konkursów organizowanych przez Kuratora Oświaty, punkty przyznawane są za najwyższe osiągnięcia:
a) 10pkt. - za I miejsce w I etapie / 8pkt. - za II miejsce w I etapie / 6pkt. - za III miejsce w I etapie
b) 35pkt. - za udział w II etapie
c) 70pkt. - za udział w III etapie,
d) 100pkt. - za miejsce wśród laureatów konkursu wojewódzkiego,
e) 125pkt - za udział w etapie ogólnopolskim,
f) 150pkt - za zwycięstwo w etapie ogólnopolskim (laureat)
3) Punkty za gminne konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych:
a) 11pkt. – za III miejsce,
b) 13pkt. – za II miejsce,
c) 15pkt. – za I miejsce
4) Punkty za inne konkursy i turnieje według liczby rozgrywanych etapów, punkty przyznawane sa za najwyższy
etap
a) konkursy jednoetapowe bez względu na zasięg:
- 2pkt. - za III miejsce,
- 4pkt. - za II miejsce,
- 6pkt. - za I miejsce lub tytuł laureata;
b) konkursy dwuetapowe bez względu na zasięg z wyłączeniem etapu szkolnego
- 2pkt. - za udział w etapie
- 4pkt. - za III miejsce,
- 6pkt. - za II miejsce,
- 8pkt. - za I miejsce lub tytuł laureata;
c) konkursy trzyetapowe bez względu na zasięg z wyłączeniem etapu szkolnego
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- 4pkt. - za udział w etapie
- 6pkt. - za III miejsce,
- 8pkt. - za II miejsce,
- 10pkt. - za I miejsce lub tytuł laureata;
5) Punkty za wyniki w konkursie z języka angielskiego „Fox”:
a) 20pkt. – za wynik dobry,
b) 30pkt – za wynik bardzo dobry.
6) Punkty za wyniki w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur” i Polsko-Ukraińskim Konkursie
Fizycznym „Lwiątko”:
a) 20pkt - za wyróżnienie / taon
b) 30pkt – za wynik bardzo dobry / kaon
c) 40pkt – za wynik laureat / hiperon
7) Punkty za międzyszkolne konkursy artystyczne
a) 4pkt - za III miejsce w konkursie
b) 6pkt - za II miejsce w konkursie
c) 8pkt - za zwycięstwo w konkursie
8) Punkty za pracę na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego w danym etapie kształcenia od 0 do
20 przyznaje dyrektor szkoły po zapoznaniu się z informacją o pracy ucznia.
§ 7. 1. Nagrodą dla najlepszych uczniów szkoły podstawowej jest udział w dwudniowej wycieczce turystycznokrajoznawczej.
2. Nagrodą dla najlepszych uczniów szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej jest nagroda finansowa
w wysokości kosztów wycieczki na osobę o której mowa w ust.1. jednak nie więcej niż 300 zł.
2a. W roku szkolnym 2019/2020 dopuszcza się wypłatę nagrody finansowej w wysokosci kosztów wycieczki na
osobę z roku szkolnego 2018/2019 dla wszystkich lub części laureatów konkursu.
2b. W roku szkolnym 2019/2020 uczeń biorący udział w konkursie może nie spełnić warunku o którym
mowa w § 2 pkt 3.
3. Ogólna liczba nagrodzonych w konkursie, o których mowa w ust. 1 i 2, nie może być większa niż 46 ze szkół
podstawowych oraz 10 ze szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, a podział nagrodzonych uczniów
ustalany jest proporcjonalnie do liczby uczniów poszczególnych szkół.
4. Koszty nagród pokrywane są ze środków finansowych zabezpieczonych w budżecie gminy.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
§ 9. Traci moc uchwała Nr XLII/410/2018 Rady Gminy Pawłowice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie
konkursu dla najlepszych uczniów ze szkół prowadzonych przez gminę Pawłowice
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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Uzasadnienie
Podjęcie nowej uchwały Rady Gminy Pawłowice w sprawie konkursu dla najlepszych uczniów
ze szkół prowadzonych przez gminę Pawłowice jest konieczne w związku z likwidacją oddziałów gimnazjalnych.
Uchwałę nalezy dostosować do nowego ustroju szkolnego, który został wprowadzony z dniem 1 września
2017 r. Zmiany w ustroju szkolnym są rozłożone na poszcególne etapy. Z dniem 1 września 2019 r. został
wprowadzony koleny etap polegający na wydłużeniu nauki w liceum do lat 4 i technikum do lat 5. Jednocześnie
z dniem 31 sierpnia 2019 r. przestaly istnieć oddzialy gimnazjalne. W październiku 2019 r. Rada Gminy podjęła
uchwałę o zakończeniu działalności gimnazjów. Mając powyższe na uwadze należy podjąć przedmiotową
uchwałę.
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