Zawiadomienie
Zawiadamia się mieszkańców, że XVII sesja Rady Gminy Pawłowice
odbędzie się w dniu 02 czerwca 2020 r. o godz. 14.00
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy Pawłowice z dnia 05 maja 2020 r.
Przedstawienie wykazu pism, jakie wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
Informacja o działalności Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
Informacja o pracach komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2020 – 2024.
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 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki
takiej opłaty.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia Gminy Pawłowice z Miastem Żory w sprawie współdziałania przy realizacji
zadania związanego z wyznaczeniem obszaru i granic Aglomeracji Żory.
12. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Wojewody Śląskiego wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na
uchwałę Rady Gminy Pawłowice.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu zapobiegania nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku przedszkolnym
pn.” Zdrowy Przedszkolak” na lata 2020 – 2025.
14. Informacje Wójta i Przewodniczącego Rady.
15. 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 2.06.2020 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

121 026 638,66

116 416 071,06

22 306 408,00

2 500 000,00

25 679 787,00

29 806 256,06

36 123 620,00

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

135 049 258,68

102 654 119,73

39 764 418,00

0,00

0,00

160 000,00

0,00

0,00

32 395 138,95

32 395 138,95

8 652 068,66

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

4 580 000,00

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%

16,07%

15,95%

27,00%

31,90%

TAK

TAK

2021

2,10%

2022

1,17%

18,42%

18,23%

19,94%

24,85%

TAK

TAK

19,13%

19,02%

17,21%

22,11%

TAK

TAK

2023
2024

1,15%

19,23%

19,16%

17,73%

17,73%

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%

20,32%

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

134 996,74

134 996,74

134 996,74

4 442 167,60

4 442 167,60

4 442 167,60

134 996,74

134 996,74

134 996,74

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

24 391 000,00

5 811 000,00

18 580 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

2 665 943,72

2 665 943,72

1 888 622,44

19 046 943,72

6 161 000,00

12 885 943,72

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 2.06.2020 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)

104 975 278,26

31 653 232,85

24 391 000,00

19 046 943,72

15 800 000,00

90 891 176,57

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

85 878 278,26

27 313 232,85

18 580 000,00

12 885 943,72

15 800 000,00

74 579 176,57

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

92 505 158,81

26 025 225,00

21 391 000,00

16 381 000,00

15 800 000,00

79 597 225,00

- 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

73 408 158,81

21 685 225,00

15 580 000,00

10 220 000,00

15 800 000,00

63 285 225,00

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

1 500 000,00

1 300 000,00

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

2023

6 500 000,00

2 500 000,00

3 000 000,00

1 000 000,00

0,00

6 500 000,00

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

4 362 978,82

3 700 000,00

0,00

0,00

0,00

3 700 000,00

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

1 150 000,00

2 000 000,00

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

829 520,00

0,00

100 000,00

700 000,00

0,00

800 000,00

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
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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 2020-2026
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 czerwcową 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
i rozchodów o kwotę 154 000,00 zł, wydłużenie okresu spłaty pożyczek do roku 2026

przychodów

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 zł 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 1 000 000,00 zł, a zmniejsza się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 500 000,00 zł../80101/
1.3.2.13 –„Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową ZSP Krzyżowice” – zwiększa się limit
wydatków w roku 2020 o kwotę 1 500 000,00 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/
1.3.2.14 – „ Rozbudowa przedszkola publicznego w Warszowicach i przebudowa przedszkola
publicznego nr 1 w Pawłowicach”- zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit
wydatków w roku 2020 o kwotę 1 000 000,00 zł.
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 1 000 000,00 zł, limit wydatków w roku 2021 o kwotę 1 500 000,00 zł oraz zmniejsza
się w roku 2022 limit wydatków o kwotę 2 500 000,00 zł /60016/. Okres realizacji zadania to lata 2019-2021.
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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/
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.
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Projekt
z dnia ..........
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia 2 czerwca 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 240.016,74 zł, w tym:
1) dochody bieżące o kwotę 240.016,74 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę 7.032.516,74 zł, w tym:
1) wydatki bieżące o kwotę 267.516,74 zł
2) wydatki majątkowe o kwotę 6.765.000,00 zł
3. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę 137.500,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące o kwotę 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
o których mowa w ust.1 wynosi 121.026.638,66 zł

budżetu

Gminy

po

wprowadzeniu

zmian

5. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian o których mowa w ust. 2 i 3
wynosi 135.049.258,68 zł
§ 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 9.773.022,19 zł
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, w tym:
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 uchwały.
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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 2 czerwca 2020 r.
Dokonać zmian w planie dochodów budżetu gminy na rok 2020 poprzez:
Dział
750

801

Wyszczególnienie
Administracja publiczna
Dochody bieżące:
wpływy
z otrzymanych
spadków,
zapisów
i darowizn w postaci pieniężnej
Oświata i wychowanie
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
wpływy
z otrzymanych
spadków,
zapisów
i darowizn w postaci pieniężnej
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Zwiększyć
1 500,00
1 500,00

Zmniejszyć
-

1 500,00

-

238 516,74
238 516,74

-

134 996,74

-

103 520,00
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 2 czerwca 2020 r.
Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2020 poprzez:
Dział
010

Rozdział
01010

600
60016
750
75023
75075
801
80101
80104
80195

921
92109

92195
926
92695

Wyszczególnienie
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
Pozostała działalność
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
Kultura fizyczna
Pozostała działalność
Wydatki bieżące
RAZEM
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Zwiększyć
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
2 780 000,00
2 780 000,00
2 780 000,00
76 500,00
75 000,00
75 000,00
1 500,00
1 500,00
3 758 516,74
2 500 000,00
2 500 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
258 516,74
258 516,74
123 520,00

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

134 996,74
110 000,00
110 000,00
110 000,00
110 000,00
7 500,00
7 500,00
7 500,00
7 032 516,74

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 2 czerwca 2020 r.
PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2020
Dział

Rozdział

010
01010

600

Treść
Rolnictwo i łowiectwo

210 000,00

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

210 000,00

budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

210 000,00

Transport i łączność
60013

60014

60016

700
70004

70005

70095

500 000,00

budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK 81 z ul. Zjednoczenia i
Wyzwolenia w Pawłowicach

500 000,00

Drogi publiczne powiatowe

300 000,00

budowa chodnika przy ul. Ligonia w Krzyżowicach

300 000,00

Drogi publiczne gminne

450 000,00

Budowa drogi bocznej od ul.Wodzisławskiej wraz z miejscami postojowymi w
Pawłowicach Osiedlu

250 000,00

budowa ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej na działce 1222/23 Pniówek

200 000,00

Gospodarka mieszkaniowa

426 783,00

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

25 000,00

zakupy inwestycyjne

25 000,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

125 000,00

zakupy inwestycyjne

125 000,00

Pozostała działalność

276 783,00

przystosowanie instalacji c.o. w budynkach komunalnych w Krzyżowicach przy
ul. Szkolnej do ogrzewania gazem

75023

754
75411

75412

801
80101

1 250 000,00

Drogi publiczne wojewódzkie

przebudowa mieszkań - DN Warszowice

750

Wartość

65 000,00
100 000,00

rozbudowa placu zabaw przy ul. Zjednoczenia Pawłowice

50 000,00

zagospodarowanie terenu "Centrum Przyjazne Rodzinie"

22 283,00

zakupy inwestycyjne

20 000,00

zakupy urządzeń i rolety wraz z utwardzeniem terenu w ramach funduszu
sołeckiego

19 500,00

Administracja publiczna

125 000,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

125 000,00

zakupy inwestycyjne

125 000,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

160 000,00

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

30 000,00

zakupy inwestycyjne

30 000,00

Ochotnicze straże pożarne

130 000,00

zakupy inwestycyjne

130 000,00

Oświata i wychowanie

154 000,00

Szkoły podstawowe

154 000,00

Przebudowa kotłowni budynku Szkoły Podstawowej w Pielgrzymowicach
zakupy inwestycyjne
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44 000,00
110 000,00
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Dział

Rozdział

900
90005

90015

Treść

Wartość

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 832 135,10

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1 400 000,00

zakupy inwestycyjne-ochrona powietrza

1 400 000,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg

432 135,10

budowa oświetlenia ulicznego w Pawłowicach na odcinku od ul. Zjednoczenia
do Dobrej
budowa oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego w sołectwach
Jarząbkowice, Pielgrzymowice, Pawłowice, Pniówek
budowa oświetlenia ulicznego w Warszowicach i Pawłowicach na odcinku od ul.
Kościelnej do ul. Zjednoczenia 116
921
92109

92695

92 135,10
180 000,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

560 000,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

560 000,00

modernizacja budynku Domu Kultury w Pawłowicach Osiedlu

510 000,00

modernizacja instalacji przeciwpożarowej w budynku Domu Kultury w
Pawłowicach Osiedle
926

160 000,00

50 000,00

Kultura fizyczna

363 988,00

Pozostała działalność

363 988,00

zakup zjeżdżalni basenowej dla basenu "Wodny Raj"

350 000,00

zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego

13 988,00

Razem
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5 081 906,10
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 2 czerwca 2020 r.
WYKAZ PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2020
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
Dział

Rozdział

010

01010

600

60004
60014

750

754

75023

75405

75411

801

80101

80104

80115

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
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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
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Dział

851

Rozdział

Nazwa zadania

80117

Dotacja celowa przekazana
gminie na zadania bieżące
realizowanie na podstawie
porozumień – porozumienie z
Miastem Żory

80120

Dotacja celowa przekazana
gminie na zadania bieżące
realizowanie na podstawie
porozumień – porozumienie z
Gminą Chybie

85158

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

Kwota

Dotacja
przedmiotowa

Dotacja
podmiotowa

Dotacja
celowa

1.500,00

1.500,00

4.500,00

4.500,00

7.000,00

7.000,00

852

85278

Zwroty dotacji i płatności
nienależnie
pobranych
Wojewoda

1.700,00

1.700,00

855

85501

Zwroty dotacji i płatności
nienależnie
pobranych
Wojewoda

2.000,00

2.000,00

85502

Zwroty dotacji i płatności
nienależnie
pobranych
Wojewoda

13.000,00

13.000,00

92109

Prowadzenie
działalności
kulturalnej przez Gminny
Ośrodek Kultury

921

Dotacja celowa na wydatki
inwestycyjne
92116

926

92695

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

2.215.000,00

2.215.000,00

560.000,00

560.000,00

866.200,00

866.200,00

1.480.000,00

1.480.000,00

800.000,00

800.000,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Dział

Rozdział

010

01008

01010

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
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Kwota

Dotacja
przedmiotowa

Dotacja
podmiotowa

Dotacja
celowa

150.000,00

150.000,00

210.000,00

210.000,00
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Dział

Rozdział

754

75412

801

80104
80149

851

854
855
900

921

85154

85404
85505
90005

92195
92120

926

92605

Nazwa zadania
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 –
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
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Kwota

Dotacja
przedmiotowa

Dotacja
podmiotowa

Dotacja
celowa

20.000,00

20.000,00

130.000,00

130.000,00

2.118.800,00

2.118.800,00

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

Strona 3

Uzasadnienie
Uzasadnienie do projektu uchwały: w sprawie zmian w budżecie gminy
na rok 2020 oraz zmian w WPF na lata 2020-2024 (sesja 2.06. 2020 r.)

1. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących – 79 996,74 zł + 55 000,00 zł
zakup laptopów – Program Cyfrowa Polska
2. Zwiększenie wydatków na oświatę /wykorzystanie darowizny Fundacji JSW / kwota
20 000,00 zł / z nadwyżki budżetowej/
- zwiększenie dochodów i wydatków bieżących na kwotę 103 520,00 zł
- darowizna z JSW SA dla SP Warszowice – 37 370,00 zł,/stworzenie pracowni
językowej/
- darowizna z JSW SA dla ZSP Golasowice – 17 550,00 zł /doposażenie pracowni
przyrodniczej/
- darowizna z JSW SA dla ZSO Pawłowice - 48 600,00 zł /doposażenie pracowni
maszyn elektrycznych/
3. Zwiększenie 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 1 500 000,00 zł /80101-6050/
–„Rozbudowa ZSP Golasowice” – o kwotę 1 000 000,00 zł./80101-6050/
–„Przebudowa ul. Zapłocie w Pawłowicach” – o kwotę 1 500 000,00 zł./60016-6050/
–„Przebudowa drogi dojazdowej do ZSP ul. Sienkiewicza w Golasowicach” –
o kwotę 30 000,00 zł./60016-6050/
–„Przebudowa ul. Kwiatowej w Jarząbkowicach” o kwotę 1 000 000,00 zł,/60016-6050/
-„Nabycie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” o kwotę 200 000,00
zł./01010-6210/
-„Rozbudowa przedszkola publicznego w Warszowicach i przebudowa przedszkola
publicznego nr 1 Pawłowicach”- o kwotę 1 000 000,00 zł./80104-6050/
- nowe zadania inwestycyjne w WPF:
- Przebudowa stacji uzdatniania wody Golasowice”- o kwotę 100 000,00 zł,/01010/
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 sanitarnej mechaniczno-biologicznej Pniówek- Krzyżowice”
o kwotę 130 000,00 zł./01010/
rozdział 01010 - 170 000, 00 zł
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rozdział 60016 - 2 780 000,00 zł
rozdział 75023 - 75 000,00 zł
rozdział 80101 – 2 500 000,00 zł
rozdział 80104 – 1 000 000,00 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
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
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Projekt
z dnia ..........
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki takiej opłaty
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. 6j ust. 1 pkt 1, art. 6k ust. 1 pkt 1,
ust. 2, ust. 2a i ust. 3 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 pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki
i Mienia Komunalnego oraz Komisję Działalności Społecznej:
Rada Gminy Pawłowice
uchwala
§ 1. Wybiera się metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy określoną w art. 6j ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, stanowiącą iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, w wysokości 22,00 zł miesięcznie od mieszkańca nieruchomości.
2. Określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości
dwukrotności stawki opłaty, o której mowa w ust. 1, czyli 44,00 zł miesięcznie od mieszkańca nieruchomości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Rady Gminy Pawłowice Nr XX/188/2016
z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz Uchwała Rady Gminy Pawłowice Nr XXXVIII/372/2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem
1 lipca 2020 roku.
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Uzasadnienie
Umowy na świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy zawarte w roku 2018 obowiązują do końca czerwca 2020 r.,
w związku z czym zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie
tych usług w okresie lipiec 2020 r. - czerwiec 2021 r.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podstawą rozliczeń
z podmiotem świadczącym usługi odbioru i zagospodarowania odpadów jest cena ustalona za każdą tonę
odebranego odpadu. W związku z czym dotychczasowe zasady rozliczeń - wykonawca oferował cenę
jednostkową za usługi w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy (tzw. rozliczenia ryczałtowe) nie mogą
obowiązywać w nowym zamówieniu.
Celem określenia wartości zamówienia konieczne jest sporządzenie prognozy ilości odpadów wytworzonych
przez mieszkańców gminy w okresie lipiec 2020 r. - czerwiec 2021 r.
Analizując dane ilościowe dot. masy odebranych odpadów w ciągu ostatnich lat ustalono, że masa
odebranych odpadów w roku 2019 w stosunku do roku 2018 zwiększyła się o blisko 40%. Przyjęto założenie, że
w okresie objętym nowym zamówieniem dynamika wzrostu ilości odbieranych odpadów nie będzie już tak
znacząca, dlatego celem określenia ilości odpadów wytworzonych w latach 2020 - 2021 przyjęto wzrost na
poziomie ok. 30% w stosunku do roku 2019.
Na podstawie otrzymanych ofert na realizację zamówienia i prognozowanej ilości odpadów, miesięczny koszt
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami uwzględniający koszty administracyjne w przeliczeniu na
jednego mieszkańca gminy wynosi w przybliżeniu 27,00 zł, co w odniesieniu do obecnej stawki (10,50 zł)
stanowi znaczącą podwyżkę.
Przed określeniem ostatecznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dokonano ponownego
oszacowania prognozowanej ilości wytworzonych odpadów z uwzględnieniem aktualnych danych za okres
styczeń - kwiecień 2020 r. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że wzrost ilości odebranych odpadów
w odniesieniu do roku 2019 może być mniejszy niż pierwotnie zakładano. Zakładając, że masa odebranych
odpadów w okresie lipiec 2020 r. - czerwiec 2021 r. utrzyma się na poziomie z roku 2019 r., miesięczny koszt
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami uwzględniający koszty administracyjne w przeliczeniu na
jednego mieszkańca gminy wyniósłby w przybliżeniu 22,00 zł.
Biorąc pod uwagę powyższe proponuje się, aby ustalić wysokość miesięcznej stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 22,00 zł w przeliczeniu na mieszkańca nieruchomości.
Do obowiązków Rady Gminy, zgodnie z art. 6k ust. 3 należy określenie wysokości stawki opłaty
podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia
obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Opłata podwyższona powinna być ustalona
w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. mając na uwadze powyższe, proponuje się, aby wysokość opłaty
podwyższonej (naliczanej w przypadku niewywiązania się właściciela nieruchomości z obowiązku segregacji
odpadów) wynosiła dwukrotność stawki opłaty, tj. 44,00 zł miesięcznie od mieszkańca nieruchomości.
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Projekt
z dnia ..........
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
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. 6k ust. 4a 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 pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego
oraz Komisję Działalności Społecznej:
Rada Gminy Pawłowice
uchwala
§ 1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady
komunalne w kompostowniku przydomowym.
2. Ustala się stawkę zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, w wysokości 3,00 zł miesięcznie od mieszkańca
nieruchomości.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem
1 lipca 2020 roku.
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Uzasadnienie
Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada gminy, w drodze uchwały,
zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami
komunalnymi z gospodarstw domowych - art. 6k ust. 4a ustawy.
Zwolnienie z części opłaty z tytułu kompostowania bioodpadów ma na celu zachęcenie właścicieli
nieruchomości do zagospodarowywania bioodpadów we własnych kompostownikach, co przyczyni się do
zmniejszenia ilości przekazywanych odpadów.
W wyniku kalkulacji szacunkowych kosztów zagospodarowania bioodpadów określono, że koszt ich
zagospodarowania w przeliczeniu na mieszkańca wynosi ok. 3,00 zł, dlatego określa się kwotę zwolnienia na
takim poziomie.
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Projekt
z dnia ..........
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie zawarcia porozumienia Gminy Pawłowice z Miastem Żory w sprawie współdziałania przy
realizacji zadania związanego z wyznaczeniem obszaru i granic Aglomeracji Żory
Na podstawie art. 87 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z poźn. zm.) oraz art. 10 ust. 1, art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713), po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję
Gospodarki i Mienia Komunalnego
Rada Gminy Pawłowice
uchwala
§ 1. Zawrzeć porozumienie z Miastem Żory w sprawie współdziałania przy realizacji zadania związanego
z wyznaczeniem obszaru i granic Aglomeracji Żory.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Urząd Miasta Żory w dniu 19 maja 2020 r. skierował pismo do Wójta Gminy Pawłowice z informacją
o przystąpieniu do przygotowania dokumentacji niezbędnej do wyznaczenia Aglomeracji Żory, z powodu, iż
obecna wyznaczona aglomeracja przestanie obowiązywać do końca 2020 roku. W związku z tym, iż obszar
Aglomeracja Żory obejmuje swym zasięgiem część terenu gminy Pawłowice w obszarze Katowickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej w Warszowicach przy ul. Gajowej, wyznaczenie nowej aglomeracji musi więc odbywać się
przy współdziałaniu Gminy Pawłowice.
W myśl art. 87 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2020 roku,
poz. 310 z późn. zm.) jeżeli aglomeracja obejmuje obszar dwóch lub więcej gmin właściwa do wyznaczenia
aglomeracji jest gmina o największej równowaznej liczbie mieszkańców, w celu jej wyznaczenia
zainteresowane gminy zawierają porozumienie. Podstawą do zawarcia porozumienia - zgodnie z art.
art. 10 ust. 1 w związku z art. 74 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz. U.
z 2020 roku, poz. 713 ) będą stosowne uchwały podjęte przez Radę Miasta Żory i Radę Gminy Pawłowice
wchodzacych w sklad Aglomeracji Żory. Przedmiotem porozumienia będzie wspóldziałanie Gmin przy realizacji
zadania wynikającego z art. 87 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2020 roku,
poz. 310 z późn. zm.) polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic Aglomeracji Żory.
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Projekt
z dnia ..........
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie skargi Wojewody Śląskiego wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gliwicach na uchwałę Rady Gminy Pawłowice
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2020 r. poz. 713) oraz art. 54 § 2 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zmianami), po rozpatrzeniu skargi
przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji i pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia
Komunalnego oraz Komisje Działalności Społecznej
Rada Gminy Pawłowice
uchwala
§ 1. Uwzględnić w całości skargę Wojewody Śląskiego wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gliwicach na Uchwałę Rady Gminy Pawłowice Nr X/84/2019 z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie regulaminu
korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Pawłowicach.
§ 2. Przekazać skargę Wojewody Śląskiego wniesioną na Uchwałę Rady Gminy Pawłowice Nr X/84/2019
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (PSZOK) w Pawłowicach, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Id: B7E287EF-CD5F-42D0-AF49-E0C80D77223B. Projekt

Strona 1

Uzasadnienie
W związku z upływem terminu określonego w art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca
1990 r., przewidzianego na stwierdzenie nieważności uchwały 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, Wojewoda Śląski zgodnie z art. 93 ust. 1 powołanej wyżej ustawy
wniósł skargę w sprawie przedmiotowej uchwały do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
o stwierdzenie jej nieważności. W ocenie organu podjęta uchwała jest sprzeczna z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy
o samorządzie gminnym, art. 6r ust. 3, 3a, 3b i 3d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
art. 7 Konstytucji RP.
W ocenie Wojewody Śląskiego jedynym aktem prawa miejscowego wprowadzającym regulamin świadczenia
usług przez PSZOK jest uchwała Rady Gminy wydana na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, czyli uchwała 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,
która w szczególności określa częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości
i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Jednoczęsnie
skorzystanie z kompetencji Rady Gminy do określania zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej, wynikającej z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym w celu
wprowadzenia regulaminu PSZOK było zatem sprzeczne z obowiązującym prawem.
W związku z powyższym organ skarżący stwierdza, iż uchwała jest sprzeczna z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy
o samorządzie gminnym, art. 6r ust. 3, 3a, 3b i 3d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
art. 7 Konstytucji RP.
Po analizie treści otrzymanej skargi postanowiono o jej uwzględnieniu w całości oraz przekazaniu do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.
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Projekt
z dnia ..........
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PAWŁOWICE
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie przyjęcia programu zapobiegania nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku przedszkolnym
pn.” Zdrowy Przedszkolak” na lata 2020 - 2025
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 7 ust. 1 pkt
5 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie
gminnym ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 7 ust. 1 oraz art. 48 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.) po pozytywnym
zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej
Rada Gminy Pawłowice
uchwala
§ 1. .Przyjąć do realizacji Program zapobiegania nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku przedszkolnym
pn.„Zdrowy Przedszkolak” na lata 2020-2025 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.
§ 3. Uchwała wchodzie w życie z dniem podjęcia.
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Program zapobiegania nadwadze i otyłości wśród dzieci
w wieku przedszkolnym pn.” Zdrowy Przedszkolak”
na lata 2020 - 2025

podstawa prawna opracowania programu polityki zdrowotnej: art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.)

Pawłowice,
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Program zapobiegania nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku przedszkolnym pn.” Zdrowy Przedszkolak” na lata 2020 - 2025

I. Opis choroby lub problemu zdrowotnego i uzasadnienie wprowadzenia
programu polityki zdrowotnej
I.1 Opis problemu zdrowotnego
I.2 Dane epidemiologiczne
I.3 Opis obecnego postępowania
II. Cele programu polityki zdrowotnej i mierniki efektywności jego realizacji
II.1

Cel główny

II.2

Cele szczegółowe

II.3

Mierniki efektywności realizacji programu polityki zdrowotnej

III. Charakterystyka populacji docelowej oraz charakterystyka interwencji, jakie
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I. Opis choroby lub problemu zdrowotnego i uzasadnienie wprowadzenia programu
polityki zdrowotnej
1. Opis problemu zdrowotnego
Otyłość jest rezultatem niepożądanego przyrostu masy ciała, spowodowanego dodatnim
bilansem energetycznym – spożywaniem większej ilości kalorii niż jest zużywane przez
daną osobę. Ludzie otyli mają zwiększone ryzyko rozwoju wielu poważnych schorzeń, takich
jak cukrzyca insulinoniezależna (typu 2), choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze i udary
mózgu, choroby pęcherzyka żółciowego, niektóre rodzaje raka (raka endometrium,
jajników, piersi, szyjki macicy, prostaty, jelita grubego, pęcherzyka żółciowego, trzustki,
wątroby

i

nerek)

oraz

pojawienia

się

problemów

psychospołecznych.

Najczęściej

stosowanym wskaźnikiem stanu odżywienia, pozwalającym określić występowanie otyłości,
jest wskaźnika masy ciała (BMI Body Mass Index). BMI to stosunek masy ciała wyrażony
w kilogramach do wzrostu mierzonego w metrach podniesionego do kwadratu (BMI = masa
ciała kg/ wzrost m2). W przypadku osób dorosłych prawidłowy BMI mieści się w przedziale
od 18,5 do 24,9. BMI równy bądź większy niż 25, ale mniejszy niż 30 wskazuje na
nadwagę, zaś równy bądź wyższy niż 30 – na otyłość.
W

większości

krajów

Europejskiego

Regionu

WHO

otyłość

jest

dużo

częstsza

w środowiskach najuboższych, które charakteryzują się niższym dochodem, niższym
poziomem wykształcenia i gorszym dostępem do opieki. Przypuszcza się, że otyłość jest
z jednej strony wyrazem nierówności, a z drugiej strony dodatkowo ją pogłębia. Stanowi to
swoiste błędne koło. Wybory dotyczące racjonalnego odżywiania się i aktywności fizycznej
dokonywane przez ludzi (w szczególności tych, którzy znajdują się w niekorzystnej sytuacji
życiowej)

podlegają

ograniczeniom

strukturalnym,

społecznym,

organizacyjnym,

finansowym i innym. Na przykład we Francji porcja owoców i warzyw dostarczająca 100
kilokalorii, ma około pięć razy wyższą wartość odżywczą niż równoważna pod względem
energetycznym ilość innej żywności, ale jest także pięć razy droższa. Ludzie posiadający
niskie dochody mają zwykle ograniczony dostęp do obiektów sportowych i klubów fitness,
a okolice, w których mieszkają nie zawsze sprzyjają podejmowaniu aktywności fizycznej.
Badania wskazują, że w szybko rozwijających się uboższych krajach występuje gwałtowny
wzrost

liczby

zamożniejszych,

przypadków
które

otyłości.

charakteryzują

Najwięcej
się

otyłych

większą

żyje

przepaścią

natomiast
pomiędzy

w

krajach

dochodami

bogatych i biednych.
Przyczyny epidemii otyłości są złożone. Wiele zjawisk składa się na pojęcie tzw. „środowiska
sprzyjającego otyłości”. Są to przede wszystkim takie czynniki jak polityka gospodarcza,
struktura współczesnego społeczeństwa, rozwój społeczno-ekonomiczny (większa liczba
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osób mieszkająca w miasteczkach i miastach, jeżdżąca samochodami, prowadząca siedzący
tryb życia w pracy i w domu, kupująca żywność przetworzoną itd.) W Europejskim Regionie
WHO dwie trzecie populacji mieszka w miastach i miasteczkach i liczba ta stale wzrasta.
Stąd też winą za nadwagę i otyłość nie należy obarczać wyłącznie pojedynczych osób.
Z ankiety przeprowadzonej niedawno przez Europejskie Biuro WHO wynika, że zaledwie
30% chłopców i 37% dziewcząt w wieku od 13 do 15 lat spożywa owoce każdego dnia.
Program ograniczenia epidemii otyłości powinien obejmować dwie strategie. Pierwszą z nich
jest promowanie zdrowego żywienia, co oznacza zmniejszenie spożycia tłuszczów i cukru
oraz zwiększenie konsumpcji warzyw i owoców. Druga polega na zwiększeniu poziomu
aktywności

fizycznej.

Żywność

sprzyjająca

racjonalnemu

żywieniu

łatwiej

dostępna

w sklepach, miejscach pracy i stołówkach szkolnych. Nie należy promować żywności
i

napojów

wysokoenergetycznych.

Należy

ograniczyć

ich

dostępność

oraz

zastąpić

je niskoenergetycznymi produktami o wysokiej wartości odżywczej. Wszystkim ludziom,
a przede wszystkim dzieciom od najmłodszych lat
podejmowanie

codziennej

aktywności

fizycznej

należy ułatwiać i umożliwiać

(chociażby

poprzez

wykorzystanie

aktywnych metod przemieszczania się) poprzez wdrażanie programów realizowanych
w szkołach i poza nią. Olbrzymią rolę w promowaniu zdrowego stylu życia pełnią media.
Z

zachęcania ludzi do zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej płyną ogromne

korzyści, które wykraczają poza sferę zdrowia, obejmując inne dziedziny gospodarki
i rozwoju krajów.
2. Dane epidemiologiczne
W Europie otyłość osiągnęła rozmiary epidemii. W ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci
częstość występowania otyłości potroiła się. Dzieci w sposób szczególny są zagrożone
otyłością. W Europejskim Regionie WHO nadwaga jest najpowszechniej występującym
problemem zdrowotnym wieku dziecięcego. Obecnie około 20% dzieci ma nadmierną masę
ciała, a jedna trzecia z nich to dzieci otyłe. U dzieci otyłych występuje znacznie wyższe
ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2, nadciśnienia tętniczego, problemów ze snem, jak
również

problemów

psychospołecznych.

Najbardziej

jednak

niepokoi

to,

że najprawdopodobniej dzieci te pozostaną otyłe także po osiągnięciu dorosłości i będą
miały zwiększone ryzyko zachorowania na choroby prowadzące do obniżenia jakości
i długości ich życia. Ministerstwo Zdrowia Wielkiej Brytanii prognozuje, że jeśli aktualny
trend utrzyma się, to do roku 2050 średnia długość życia mężczyzn zmniejszy się o pięć lat.
W Polsce zapadalność rejestrowana dla rozpoznań z grupy „Otyłość” w roku 2016 wyniosła
32,3 tysiące przypadków, natomiast współczynnik zapadalności rejestrowanej na 100
tysięcy ludności wyniósł 84,0.
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Mapa 1. Wskaźnik zapadalności rejestrowanej (bezwzględna i na 100 tys. ludności – Otyłość

Opracowanie DAiS na podstawie danych z NFZ i GUS
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W Polsce zgodnie z wynikami badania PITNUTS (2016 r.) ok. 10% dzieci w wieku 1-3 lat ma
nadwagę/otyłość, a dodatkowe 18,4% jest zagrożone nadmierną masą ciała. Problem nadwagi
i otyłości dotyczy też niemal co trzeciego 8-latka (badanie COSI, 2016). U starszych dzieci
i młodzieży nie jest znacząco lepiej. Według danych uzyskanych z ogólnopolskiego badania
przeprowadzonego przez Instytut Żywności i Żywienia wśród uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów (10-16 lat) problem nadmiernej masy ciała dotyczył co piątego ucznia, przy czym
częściej występował u chłopców niż u dziewcząt. Stwierdzono też, że wraz

z wiekiem

problem ten nieco malał chociaż nadal utrzymywał się na poziomie ok. 22% u gimnazjalistów
i ok. 16%

u gimnazjalistek.

Nie ma wątpliwości, że nadwaga i otyłość stanowi poważny problem. Przedstawione dane
wskazują, że nadal istnieje ogromna potrzeba poszukiwania i realizacji skutecznych na
globalną skalę działań, które pozwolą wyhamować niekorzystne trendy związane z problemem
nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży.
Utrzymujące się przez całe życie nawyki żywieniowe nabywane są w przede wszystkim
w dzieciństwie.
3. Opis obecnego postępowania
Obecnie w Polsce działania na rzecz zapobiegania nadwadze i otyłości mają charakter
inicjatyw doraźnych przy niedostatecznej koordynacji działań. Problem polega na braku
środków finansowych przeznaczanych na walkę z nadwagą i otyłością. Również brak wiedzy
ze strony społeczeństwa przyczynia się do narastania problemów związanych z otyłością
i nadwagą. Kadra medyczna, z którą najczęściej kontakt mają rodzice dzieci przedszkolnych
jest niedostatecznie przygotowana do poradnictwa dietetycznego, ponieważ Narodowy Fundusz
Zdrowia nie finansuje tych świadczeń.
Właściwe żywienie we wczesnym okresie życia ma ogromny wpływ na kondycję oraz
rozwój fizyczny i psychiczny dziecka - pozwala osiągnąć genetycznie uwarunkowany potencjał
wzrostowy oraz poziom inteligencji. Ponadto, może wpływać na zmniejszenie ryzyka
wystąpienia niektórych chorób cywilizacyjnych. Rodzice o nadwadze dziecka często dowiadują
się przy bilansie u lekarza, ale nie wiedzą co dalej zrobić i gdzie się udać. Często sami na
własna rękę szukają pomocy aby nadwaga nie zmieniła się w otyłość. Porady w gabinetach
dietetycznych nie należą do świadczeń gwarantowanych i ich koszty spoczywają na rodzicach.

II. Cele programu polityki zdrowotnej i mierniki efektywności jego realizacji
1.

Cel główny

Celem głównym programu jest zmniejszenie częstości występowania nadwagi i otyłości wśród
dzieci w wieku 3-6 lat uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Pawłowice poprzez
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regularne wykonywanie pomiarów antropogenicznych, zmianę nawyków żywieniowych dzieci
i rodziców oraz poszerzenie wiedzy i świadomości zdrowotnej na temat zasad zdrowego
odżywiania się.
2.
-

Cele szczegółowe

przeszkolenie

rodziców/opiekunów

prawnych

wszystkich

dzieci

uczęszczających

do

przedszkola w zakresie zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej,
- podniesienie świadomości wszystkich dzieci w wieku 3-6 lat uczęszczających do przedszkoli
na terenie gminy Pawłowice na temat zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej,
- wyłonienie grupy dzieci z nadwagą i otyłością spośród dzieci uczęszczających do przedszkoli
w wieku 3-6 lat poprzez wykonanie badań przesiewowych,
- objęcie opieką specjalistyczną (pielęgniarską, lekarską, dietetyczną, psychologiczną) dzieci
mających nieprawidłową wagę ciała,
- włączenie rodziców w działania polegające na zmianie stylu życia dziecka i rodziny,
- zmniejszenie masy ciała u dzieci z nieprawidłową wagą ciała poprzez wykonywanie
systematycznych pomiarów antropogenicznych i porównywanie ich z normami (co najmniej raz
na kwartał),
- zapewnienie wsparcia rodzicom i dzieciom które mają nieprawidłową wagę ciała przez
wykwalifikowany zespół składający się z pielęgniarki, lekarza pediatry, dietetyka, psychologa.
- zmotywowanie rodziców dzieci które mają nieprawidłową wagę ciała do zmiany nawyków
żywieniowych i wdrożenia aktywności fizycznej.
3.

Mierniki efektywności realizacji programu polityki zdrowotnej

- liczba przeprowadzonych szkoleń dla rodziców/opiekunów prawnych na temat zdrowego
odżywiania się i aktywności fizycznej,
- liczba przeprowadzonych pogadanek dla dzieci na

temat zdrowego odżywiania się

i aktywności fizycznej,
- liczba uczestników badań przesiewowych w ramach kompleksowej analizy zdrowotnej,
- liczba uczestników z nieprawidłową wagą ciała zakwalifikowanych do dalszej interwencji
specjalistycznej,
- liczba dzieci u których nastąpiło obniżenie wartości wskaźnika BMI na zakończenie programu
w stosunku do wyników na początku programu (ocena dokonywana w porównaniu do wyniku
na początku programu , po pół roku i po roku),
-

liczba

dorosłych

uczestników

u

których

nastąpiła

zmiana

zachowań

zdrowotnych

i żywieniowych (badanie ankietowe)
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III. Charakterystyka populacji docelowej oraz interwencji
1.Populacja docelowa
W ramach realizowanego programu planowane jest objecie interwencją wszystkich dzieci
w wieku 3-6 lat uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Pawłowice. Zgodnie
z danymi z ewidencji ludności Urzędu Gminy Pawłowice populacja dzieci w ww. wieku
kształtuje się na poziomie ok. 900 dzieci rocznie. Łączna ilość dzieci, która mogłaby być
objęta i włączona do programu w latach 2020-2025 przedstawia się następująco:

2020
Rok
urodzenia

2021
Liczebność

Rok
urodzenia

2022
Liczebność

Rok
urodzenia

2023
Liczebność

Rok
urodzenia

2024
Liczebność

Rok
urodzenia

2025
Liczebność

Rok
urodzenia

Liczebność

3 latki

2017 238

2018 223

2019 230 * 2020 230 * 2021 230 * 2022 230 *

4 latki

2016 213

2017 238

2018 223

2019 230 * 2020 230 * 2021 230 *

5 latki

2015 206

2016 213

2017 238

2018 223

2019 230 * 2020 230 *

6 latki

2014 221

2015 206

2016 213

2017 238

2018 223

Razem
dzieci

878

880

904

921

913

2019 230 *
920

* liczba szacunkowa

W roku 2020 programem objęte zostaną dzieci w wieku 3-6 lat. Z danych wynika, że dzieci
takich mamy ok. 878 z tego 70 % (gdyż nie wszystkie dzieci z tych roczników uczęszczają
do przedszkoli oraz nie wszyscy rodzice wyrażą zgodę na udział dziecka w programie)
co daje nam liczbę ok. 620 dzieci. Do programu interwencyjnego zakwalifikowanych
zostanie 20% dzieci poddanych badaniom przesiewowym czyli ok. 124 dzieci . Będą to
dzieci z wykrytymi czynnikami ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych. W kolejnych latach
tylko dzieci 3 letnie zostaną objęte wszystkimi elementami programu natomiast dzieci
w wieku 4- 6 lat będą miały monitorowaną wagę ciała, wykonywane pomiary BMI (dwa
razy w roku na początku roku szkolnego i na koniec roku szkolnego), prowadzona będzie
edukacja wśród dzieci i rodziców.
Łączna ilość dzieci które będą mogły skorzystać z programu wraz z podziałem na
interwencję przedstawia się następująco:
Rok 2020
Dzieci 3- 6 lat
Zadanie

Liczba uczestników
Kontrola masy ciała

I pomiar masy ciała (70 % dzieci)

620
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II pomiar masy ciała (20 % po 4 miesiącach)

124

III pomiar masy ciała (20 % po 10 miesiącach)

124
Edukacja dzieci

I spotkanie

620

II spotkanie

620

III spotkanie

620
Edukacja rodziców

I spotkanie

620
Konsultacja dietetyczna dzieci z rodzicami

I konsultacja (na początku programu)

124

II konsultacja (po 4 miesiącach – kontrolna)

124

III konsultacja 10 miesiącach – podsumowująca

124

Rok 2021
Dzieci 3-letnie
Zadanie

Liczba uczestników
Kontrola masy ciała

I pomiar masy ciała (70 % dzieci)

161

II pomiar masy ciała (20 % po 4 miesiącach)

32

III pomiar masy ciała (20 % po 10 miesiącach)

32
Edukacja dzieci

I spotkanie

161

II spotkanie

161

III spotkanie

161
Edukacja rodziców

I spotkanie

161
Konsultacja dietetyczna dzieci z rodzicami

I konsultacja (na początku programu)

32

II konsultacja (po 4 miesiącach – kontrolna)

32

III konsultacja 10 miesiącach – podsumowująca

32

Dzieci w wieku 4-6 lat
Zadanie

Liczba uczestników
Kontrola masy ciała

I pomiar masy ciała (70 % dzieci, na początku roku szkolnego)

462

II pomiar masy ciała(70 % dzieci, na zakończenie roku szkolnego)

462

Edukacja dzieci
I spotkanie

462
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II spotkanie

462

III spotkanie

462
Edukacja rodziców

I spotkanie

462

Rok 2022
Dzieci 3-letnie
Zadanie

Liczba uczestników
Kontrola masy ciała

I pomiar masy ciała (70 % dzieci)

161

II pomiar masy ciała (20 % po 4 miesiącach)

32

III pomiar masy ciała (20 % po 10 miesiącach)

32
Edukacja dzieci

I spotkanie

161

II spotkanie

161

III spotkanie

161
Edukacja rodziców

I spotkanie

161
Konsultacja dietetyczna dzieci z rodzicami

I konsultacja (na początku programu)

32

II konsultacja (po 4 miesiącach – kontrolna)

32

III konsultacja 10 miesiącach – podsumowująca

32

Dzieci w wieku 4-6 lat
Zadanie

Liczba uczestników
Kontrola masy ciała

I pomiar masy ciała (70 % dzieci, na początku roku szkolnego)

476

II pomiar masy ciała(70 % dzieci, na zakończenie roku szkolnego)

476

Edukacja dzieci
I spotkanie

476

II spotkanie

476

III spotkanie

476
Edukacja rodziców

I spotkanie

476

Rok 2023
Dzieci 3-letnie
Zadanie

Liczba uczestników
Kontrola masy ciała

I pomiar masy ciała (70 % dzieci)

161
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II pomiar masy ciała (20 % po 4 miesiącach)

32

III pomiar masy ciała (20 % po 10 miesiącach)

32
Edukacja dzieci

I spotkanie

161

II spotkanie

161

III spotkanie

161
Edukacja rodziców

I spotkanie

161
Konsultacja dietetyczna dzieci z rodzicami

I konsultacja (na początku programu)

32

II konsultacja (po 4 miesiącach – kontrolna)

32

III konsultacja 10 miesiącach – podsumowująca

32

Dzieci w wieku 4-6 lat
Zadanie

Liczba uczestników
Kontrola masy ciała

I pomiar masy ciała (70 % dzieci, na początku roku szkolnego)

490

II pomiar masy ciała(70 % dzieci, na zakończenie roku szkolnego)

490

Edukacja dzieci
I spotkanie

490

II spotkanie

490

III spotkanie

490
Edukacja rodziców

I spotkanie

490

Rok 2024
Dzieci 3-letnie
Zadanie

Liczba uczestników
Kontrola masy ciała

I pomiar masy ciała (70 % dzieci)

161

II pomiar masy ciała (20 % po 4 miesiącach)

32

III pomiar masy ciała (20 % po 10 miesiącach)

32
Edukacja dzieci

I spotkanie

161

II spotkanie

161

III spotkanie

161
Edukacja rodziców

I spotkanie

161
Konsultacja dietetyczna dzieci z rodzicami

I konsultacja (na początku programu)

32
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II konsultacja (po 4 miesiącach – kontrolna)

32

III konsultacja 10 miesiącach – podsumowująca

32

Dzieci w wieku 4-6 lat
Zadanie

Liczba uczestników
Kontrola masy ciała

I pomiar masy ciała (70 % dzieci, na początku roku szkolnego)

480

II pomiar masy ciała(70 % dzieci, na zakończenie roku szkolnego)

480

Edukacja dzieci
I spotkanie

480

II spotkanie

480

III spotkanie

480
Edukacja rodziców

I spotkanie

480

Rok 2025
Dzieci 3-letnie
Zadanie

Liczba uczestników
Kontrola masy ciała

I pomiar masy ciała (70 % dzieci)

161

II pomiar masy ciała (20 % po 4 miesiącach)

32

III pomiar masy ciała (20 % po 10 miesiącach)

32
Edukacja dzieci

I spotkanie

161

II spotkanie

161

III spotkanie

161
Edukacja rodziców

I spotkanie

161
Konsultacja dietetyczna dzieci z rodzicami

I konsultacja (na początku programu)

32

II konsultacja (po 4 miesiącach – kontrolna)

32

III konsultacja 10 miesiącach – podsumowująca

32

Dzieci w wieku 4-6 lat
Zadanie

Liczba uczestników
Kontrola masy ciała

I pomiar masy ciała (70 % dzieci, na początku roku szkolnego)

490

II pomiar masy ciała(70 % dzieci, na zakończenie roku szkolnego)

490
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Edukacja dzieci
I spotkanie

490

II spotkanie

490

III spotkanie

490
Edukacja rodziców

I spotkanie

490

Poza dziećmi w wieku 3-6 lat uczęszczającymi do przedszkoli na terenie Gminy Pawłowice
program zostanie skierowany również do rodziców. Zakłada się przeprowadzenie działań
edukacyjnych wśród rodziców, bo dzieci i rodzice to społeczność, która jest ze sobą bardzo
związana i ma na siebie duży wpływ. Zatem edukacja ma na celu zachęcanie całej rodziny
do wspólnych działań na rzecz przeciwdziałania nadwadze i otyłości, wprowadzenie
prawidłowych nawyków żywieniowych i zachowań prozdrowotnych w tym uprawianie
sportu. Rodzice otrzymają informację o stanie zdrowia dziecka, proponowanego dalszego
postępowania oraz informację o możliwości włączenia dziecka do dalszego programu
interwencyjnego. Zakłada się również przeprowadzenie podczas realizacji programu
spotkań o charakterze edukacyjnym skierowanych do rodziców i dzieci.
Tematem spotkań będzie edukacja żywieniowa i aktywność fizyczna. Rodzice, którzy
wyrażą zgodę na udział w programie będą odpowiedzialni za wprowadzenie zachowań
zdrowotnych w życiu dziecka i rodziny.
2.Kryteria kwalifikacji do udziału w programie polityki zdrowotnej oraz kryteria
wyłączenia z programu polityki zdrowotnej
Do programu przesiewowego zostaną zakwalifikowane wszystkie dzieci w wieku 3-6 lat
uczęszczające

do

przedszkoli

na

terenie

Gminy

Pawłowice.

Niezbędnym

kryterium

kwalifikacji będzie zgoda rodziców na przeprowadzenie badań przesiewowych. Badania
przesiewowe będą realizowane na terenie przedszkoli do których uczęszczają dzieci.
Przeprowadzenie

badań

w

środowisku

przedszkolnym

daje

duże

szanse

uzyskania

wysokiego stopnia uczestnictwa dzieci w programie oraz łatwego dostępu rodziców – celem
uzyskania zgody i zaangażowania ich w realizacje programu.
Do

programu

interwencyjnego

zaproszone

zostaną

wszystkie

dzieci

z

wykrytymi

zaburzeniami masy ciała pod postacią nadwagi i otyłości (założono że będzie to 20 % dzieci,
które przystąpiły do programu). Terminy działań interwencyjnych zostaną dostosowane do
rodziców i uczestników programu. Z programu wyłączone zostaną dzieci objęte już
specjalistyczną

opieką

lekarską

na

skutek

występujących

zaburzeń

układu

13
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endokrynologicznego oraz chorób metabolicznych oraz dzieci których rodzice nie wyrazili
zgody na udział w programie.
Udział w programie jest bezpłatny i dobrowolny. Każdy uczestnik będzie mógł przerwać
uczestnictwo w programie na każdym etapie, jeżeli wystąpi czynnik uniemożliwiający mu
uczestnictwo bądź na pisemną prośbę rodzica. Każdy rodzic uczestnika programu zostanie
przed przystąpieniem do programu poinformowany o źródłach finansowania, zasadach
realizacji i warunkach uczestnictwa.
Dokumentacja powstała podczas realizacji programu będzie przechowywana przez podmiot
realizujący program zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi dokumentacji
medycznej oraz ochrony danych osobowych.
3.Planowane interwencje i sposób udzielania świadczeń
1.

Edukacja żywieniowa uczestników programu:

- Edukacja rodziców z zakresu zdrowego żywienia i aktywności fizycznej na początku
każdego roku szkolnego. Pogadanki będą odbywały się w przedszkolach i

miały formę

prelekcji ustnej, na której rodzice otrzymają niezbędne materiały edukacyjne związane
z

tematyką

prawidłowych

zdrowego
wzorców

żywienia,

zapobiegania

zdrowotnych

i

nadwadze

żywieniowych,

i

otyłości,

konieczności

kształtowania
podejmowania

regularnej aktywności fizycznej, utrzymania prawidłowej masy ciała,
- Edukacja dzieci z zakresu edukacji żywieniowej i aktywności fizycznej, odbywających się
3 – krotnie w trakcie trwania zajęć wychowawczych w przedszkolu w danym roku.
Pogadanki będą połączone z działaniami takimi jak: zabawy ruchowe, komponowanie
prawidłowych posiłków, zdrowe alternatywy przekąsek,
2.

Kontrola masy ciała dzieci w przedszkolu w przedziale wiekowym 3- 6 lat w oparciu

o badania antropogeniczne w celu wyłonienia populacji zagrożonej nadwagą lub otyłością.
Nadwaga lub otyłość będzie diagnozowana na podstawie wskaźnika masy ciała w oparciu
o siatki centylowe BMI. BMI to stosunek masy ciała wyrażony w kilogramach do wzrostu
mierzonego w metrach podniesionego do kwadratu, wartość BMI ≥ 91-98 centyla –
oznaczać będzie nadwagę, a

BMI ≥98 centyla otyłość (zgodnie z zaleceniami NICE).

Badania przeprowadzone zostaną w gabinetach pielęgniarek na terenie przedszkola
z zachowaniem prawa do intymności. Dla dzieci 3 letnich będą wykonywane 3 pomiary.
Pierwszy zawsze na początku programu w celu stwierdzenia czy dziecko ma nadwagę lub
otyłość, drugi po 4 miesiącach wśród dzieci u których stwierdzono nieprawidłową wagę,
a trzeci w celu kontroli wagi po wdrożeniu działań interwencyjnych. U dzieci 4-6 lat pomiary
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prawidłowości wagi będą się odbywały dwa razy w roku na początku roku szkolnego i na
zakończenie

po

ok.

10

miesiącach

w

celu

monitorowania

wagi

ciała,

nawyków

żywieniowych, aktywności fizycznej.
3.

Przeprowadzenie wywiadu rodzinnego w kierunku nadwagi, otyłości i chorób

towarzyszących.
4.

Wizyta u lekarza POZ w ramach NFZ dla u których stwierdzono BMI ≥ 91 centyla.

U takiego dziecka należy skontrolować ciśnienie tętnicze krwi (pamiętając o właściwym
doborze mankietu) oraz raz na dwa lata wykonywać oznaczenie stężenia glukozy
w surowicy, profilu lipidowego, a także aktywności aminotransferaz. Zalecenia do takiej
kontroli otrzymają rodzice od pielęgniarki wraz z prośbą o informację zwrotną w celu
monitorowania sytuacji zdrowotnej dziecka.
5.

Konsultacja

dietetyczna

dla

wyłonionych

w

pierwszym

etapie

uczestników

z nieprawidłową wagą ciała. Spotkanie odbywać się będzie w gabinetach dietetycznych lub
przedszkolu. W spotkaniu uczestniczyć będą także rodzicie dzieci.

Podczas spotkania

przeprowadzony zostanie wywiad żywieniowy, poruszone zostaną kwestie troski rodzica
o masę ciała dziecka, wzorce żywieniowe, poziom aktywności

fizycznej, kondycja

psychiczna dziecka, sen oraz zażywanie leków w tym suplementów oraz dokonany zostanie
pomiar masy ciała. Do

dwóch tygodni od wizyty rodzice otrzymają jadłospis. Po

4 miesiącach od pierwszej wizyty przeprowadzona zostanie wizyta kontrolna i wydane
zostaną

dalsze

zalecenia

co

do

dalszego

postępowania

w

zakresie

żywienia.

Po

10 miesiącach odbędzie się wizyta podsumowująca program i rodzic otrzyma dalsze
zalecenia dotyczące żywienia i informacje czy dziecko będzie potrzebowało dalszej opieki
dietetycznej.

4.Sposób zakończenia udziału w programie polityki zdrowotnej
U wszystkich dzieci objętych programem wykonane zostanie badanie przesiewowe oraz
rodzice otrzymają informację o stanie zdrowia dziecka oraz proponowanym dalszym
postępowaniu prozdrowotnym. Będzie to zakończenie interwencji dla ok. 80 % dzieci,
u których nie zostaną wykryte zaburzenia zdrowotne.
Dla ok. 20 % dzieci planuje się dalszą interwencję polegająca na kontroli lekarskiej,
wizytach u dietetyka, w razie potrzeby u psychologa dietetycznego oraz kontroli przez
pielęgniarki. Dzieci objęte programem interwencyjnym będą cały czas pod kontrolą
pielęgniarki, która będzie dokonywała pomiarów antropogenicznych w celu monitorowania
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stanu zdrowia dziecka. Ponadto pielęgniarki będą w stałym kontakcie z rodzicami służąc
pomocą i wsparciem przy wdrażaniu zdrowych nawyków żywieniowych i aktywności
fizycznej.

Na

zakończenie

programu

dzieci

otrzymają

zalecenia

co

do

dalszego

postępowania w celu obniżenia nadmiernej masy ciała oraz możliwości podjęcia leczenia
w przypadkach tego wymagających.
Organizator dopuszcza możliwość zakończenia programu na każdym etapie na życzenie
rodzica dziecka.

IV. Organizacja programu polityki zdrowotnej
a)

Wyłonienie realizatora programu nastąpi poprzez ogłoszenie konkursu ofert na

realizację programu polityki zdrowotnej. Konkurs zostanie ogłoszony na stronie internetowej
www.pawlowice.pl i tablicy ogłoszeń urzędu gminy.
b)

Rodzaj

działalności

zaplanowanych

w

realizatora

ramach

programu

programu.

winien

Czynności

odpowiadać

polegające

na

rodzajowi

działań

wykonaniu

badań

antropogenicznych prowadzone będą w gabinetach zlokalizowanych na terenie przedszkoli,
do których uczęszczają dzieci. Spotkania edukacyjne dla rodziców i dzieci zostaną
wygłoszone w przedszkolach na terenie gminy. Konsultacje z dietetykiem będą się odbywały
w gabinecie dietetycznym lub placówce przedszkolnej zlokalizowanych na terenie Gminy
Pawłowice.

Wizyta

u

lekarza

POZ

odbywać

się

będzie

w

gabinetach

lekarskich

zlokalizowanych na terenie Gminy Pawłowice chyba , że dziecko zdeklarowane jest do
lekarza pediatry w innej gminie.
Pielęgniarka/higienistka – posiadanie wykształcenia medycznego średnie lub wyższe i co
najmniej 5 letni staż pracy w zawodzie oraz doświadczenie w pracy z dziećmi w środowisku
szkolnym lub przedszkolnym.
Dietetyk

–

osoba

posiadająca

wykształcenie

wyższe

na

kierunku

Dietetyka

lub

Technologia żywienia , studia podyplomowe na kierunku Dietetyka lub pokrewne.
Lekarz POZ – lekarz pediatra lub kształcący się w zakresie pediatrii z doświadczeniem
w zakresie chorób metabolicznych.
c)

Prowadzenie akcji informacyjno – promocyjnej na temat programu polityki zdrowotnej

w lokalnej prasie i na stronie internetowej www.pawlowice.pl , stronach internetowych
przedszkoli.
d)

Przeprowadzenie spotkań edukacyjnych dla rodziców i dzieci

z zakresu edukacji

żywieniowej i aktywności fizycznej. Dla rodziców zostanie zorganizowane jedno spotkanie na
początku każdego roku szkolnego w formie prelekcji ustnej upowszechniające wiedzę na
temat zdrowego żywienia, zapobiegania nadwadze i otyłości, kształtowania prawidłowych
wzorców zdrowotnych i żywieniowych, konieczności podejmowania regularnej aktywności
fizycznej, utrzymania wysokiego poziomu motywacji w procesie redukcji nadmiernej
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i utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Dla dzieci przewidziano 3 spotkania w ciągu roku
szkolnego

z

zakresu

edukacji

żywieniowej

i

aktywności

fizycznej

odbywające

się

z częstotliwością co kilka miesięcy w celu utrwalenia zdobytej wiedzy i nawyków. Spotkania
będą miały formę pogadanek połączone z zabawami ruchowymi, nauką komponowania
zdrowych posiłków, zdrowych alternatywnych przekąsek itp.
e)

Przeprowadzenie badań przesiewowych w kierunku wyłonienia populacji zagrożonej

nadwagą lub otyłością wśród dzieci w

wieku 3-6 lat. Planowane jest przeprowadzenie

badań przesiewowych w grupie ok. 70 % dzieci kwalifikujących się do programu . Dzieci
z nieprawidłową wagą ciała zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu programu – zakłada
się że będzie to ok. 20% dzieci, które wezmą udział w badaniach przesiewowych. Przed
rozpoczęciem badań rodzice otrzymają pełną informację na temat programu oraz zostaną
poproszeni o wyrażenie zgody na udział w programie. Wyrażenie zgody będzie warunkiem
koniecznym do włączenia dziecka do programu. Każdy rodzic otrzyma informację zwrotną
o stanie zdrowia dziecka oraz zaleceniami co do dalszego postępowania w ramach
programu.
f)

Dzieci zakwalifikowane do dalszej części programu (z nieprawidłową wagą ciała)

zostaną skierowane do lekarza POZ, gdzie przeprowadzone zostaną analizy czynników
ryzyka chorób metabolicznych, wykonane zostaną niezbędne badania laboratoryjne,
a

w przypadku rozpoznania zaburzeń klinicznych dzieci skierowane zostaną na leczenie

w specjalistycznych poradniach.
g)

Konsultacje dietetyczne w celu dokonania analizy zachowań zdrowotnych, doboru

odpowiedniej diety, wprowadzenia prawidłowych zachowań żywieniowych. Zaplanowano ,
że dzieci które mają nieprawidłową wagę ciała będą mogły skorzystać z konsultacji
dietetyka. W ramach programu odbędą się 3 konsultacje z dietetykiem. Na pierwszym
spotkaniu przeprowadzony zostanie wywiad żywieniowy, poruszone zostaną kwestie troski
rodzica o masę ciała dziecka, wzorce żywieniowe, poziom aktywności fizycznej, kondycja
psychiczna dziecka, sen oraz zażywanie leków w tym suplementów oraz dokonany zostanie
pomiar masy ciała. Do dwóch tygodni od wizyty rodzice otrzymają jadłospis. Po czterech
miesiącach od pierwszej wizyty przeprowadzona zostanie wizyta kontrolna podczas której
dziecko będzie poddane pomiarom i wydane zostaną dalsze zalecenia co do dalszego
postępowania w zakresie żywienia. Po 10 miesiącach odbędzie się wizyta podsumowująca
program i rodzic otrzyma dalsze zalecenia dotyczące żywienia i informacje czy dziecko
będzie potrzebowało dalszej opieki dietetycznej.
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V. Sposób monitorowania i ewaluacji programu polityki zdrowotnej
1. Monitorowanie
Monitorowanie programu polityki zdrowotnej będzie się odbywało poprzez dokonywanie
oceny zgłaszalności do programu. Informacje dotyczące liczby uczestników zostaną
odniesione do liczby uczestników jaką założono, że weźmie udział w programie. Oceny tej
dokonywać będzie się na podstawie raportów rocznych składanych przez realizatora
programu. Monitorowana będzie również liczba zgód na udział w programie, liczba
wykonanych

poszczególnych

badań

przesiewowych,

liczba

uczestników

badań

edukacyjnych. Zmiana tych parametrów w poszczególnych latach programu, porównywana
z liczebnością populacji docelowej stanie się użytecznym wskaźnikiem skuteczności działań
edukacyjnych i promocyjnych. Monitorowany będzie również BMI uczestników programu.
Spadek wskaźnika BMI na zakończenie programu w stosunku do wagi na początku będzie
miarą sukcesu zaplanowanych działań. Każdy rodzic dziecka biorącego udział w programie
będzie poproszony o wypełnienie ankiety satysfakcji z działań podejmowanych w ramach
programu. Ankieta będzie miała charakter dobrowolny i anonimowy. Ankiety zostaną
przeanalizowane pod kątem zgłaszanych uwag i poziomu zadowolenia. Wyciągnięte wnioski
posłużą podniesieniu jakości realizowanego programu i zwiększeniu poziomu zadowolenia
uczestników.
2. Ewaluacja
Ewaluacja dokonywana będzie po zakończeniu programu polityki zdrowotnej na podstawie
następujących kryteriów:
a) porównanie liczby dzieci, które przystąpiły do programu z liczbą dzieci z populacji
docelowej,
b) porównanie wyników pomiarów BMI u dzieci objętych programem, na podstawie
pomiarów wykonanych na początku programu

i jego zmiana w czasie trwania

programu,
c)

określenie liczby dzieci z nadwagą i otyłością u dzieci objętych programem,
na podstawie pomiarów wykonywanych przez realizatora,

d) liczba dzieci u których nastąpił spadek masy ciała, z uwzględnieniem wartości w kg
i wskaźniku BMI na podstawie danych uzyskanych od realizatora,
e) liczba dzieci biorących udział w edukacji żywieniowej, u których nastąpił wzrost wiedzy
na podstawie wyników testów przeprowadzonych przez realizatora.
f) liczba rodziców/opiekunów uczestniczących w edukacji żywieniowej, u których nastąpił
wzrost wiedzy na temat zasad zdrowego żywienia na podstawie wyników ankiet
uzyskanych od realizatora,
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g) liczba rodzin, która zwiększyła swoja aktywność fizyczną, na podstawie wyników ankiet
uzyskanych od realizatora,

VI. Budżet programu polityki zdrowotnej
1. Koszty jednostkowe
Pomiar masy ciała 5 zł./dziecko
Edukacja żywieniowa dzieci 5 zł./dziecko
Edukacja żywieniowa rodziców/opiekunów 5 zł./ osoba
Konsultacja dietetyczna 50 zł. / spotkanie
Materiały edukacyjne 1000,00 zł./rok

2. Koszty całkowite
Rok 2020
Dzieci 3- 6 lat
Zadanie

Liczba uczestników

Kwota

Kontrola masy ciała
I pomiar masy ciała (70 % dzieci)

620 dzieci x 5,00 zł.

3100,00

II pomiar masy ciała (20 % po 4 miesiącach)

124 dzieci x 5,00 zł.

620,00

III pomiar masy ciała (20 % po 10 miesiącach)

124 dzieci x 5,00 zł.

620,00

I spotkanie

620 dzieci x 5,00 zł.

3100,00

II spotkanie

620 dzieci x 5,00 zł.

3100,00

III spotkanie

620 dzieci x 5,00 zł.

3100,00

Edukacja dzieci

Edukacja rodziców
I spotkanie

620 rodziców x 5,00zł.

3100,00

Konsultacja dietetyczna dzieci z rodzicami
I konsultacja (na początku programu)

124 dzieci x 50,00

6200,00

II konsultacja (po 4 miesiącach – kontrolna)

124 dzieci x 50,00

6200,00

III konsultacja 10 miesiącach – podsumowująca 124 dzieci x 50,00

6200,00

RAZEM

35340,00
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Rok 2021
Dzieci 3-letnie
Zadanie

Liczba uczestników

Kwota

Kontrola masy ciała
I pomiar masy ciała (70 % dzieci)

161 dzieci x 5,00 zł.

805,00

II pomiar masy ciała (20 % po 4 miesiącach)

32 dzieci x 5,00 zł.

160,00

III pomiar masy ciała (20 % po 10 miesiącach)

32 dzieci x 5,00 zł.

160,00

Edukacja dzieci
I spotkanie

161 dzieci x 5,00 zł.

805,00

II spotkanie

161 dzieci x 5,00 zł.

805,00

III spotkanie

161 dzieci x 5,00 zł.

805,00

Edukacja rodziców
I spotkanie

161 rodziców x 5,00 zł.

805,00

Konsultacja dietetyczna dzieci z rodzicami
I konsultacja (na początku programu)

32 dzieci x 50,00

1600,00

II konsultacja (po 4 miesiącach – kontrolna)

32 dzieci x 50,00

1600,00

III konsultacja 10 miesiącach – podsumowująca 32 dzieci x 50,00

1600,00

RAZEM

9145,00

Dzieci w wieku 4-6 lat
Zadanie

Liczba uczestników

Kwota

Kontrola masy ciała
I pomiar masy ciała (70 % dzieci, na początku
roku szkolnego)

462 dzieci x 5,00 zł.

2310,00

II pomiar masy ciała(70 % dzieci, na
zakończenie roku szkolnego)

462 dzieci x 5,00 zł.

2310,00

Edukacja dzieci
I spotkanie

462 dzieci x 5,00 zł.

2310,00

II spotkanie

462 dzieci x 5,00 zł.

2310,00

III spotkanie

462 dzieci x 5,00 zł.

2310,00

462 dzieci x 5,00 zł.

2310,00

Edukacja rodziców
I spotkanie
RAZEM

13860,00
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Rok 2022
Dzieci 3-letnie
Zadanie

Liczba uczestników

Kwota

Kontrola masy ciała
I pomiar masy ciała (70 % dzieci)

161 dzieci x 5,00 zł.

805,00

II pomiar masy ciała (20 % po 4 miesiącach)

32 dzieci x 5,00 zł.

160,00

III pomiar masy ciała (20 % po 10 miesiącach)

32 dzieci x 5,00 zł.

160,00

Edukacja dzieci
I spotkanie

161 dzieci x 5,00 zł.

805,00

II spotkanie

161 dzieci x 5,00 zł.

805,00

III spotkanie

161 dzieci x 5,00 zł.

805,00

Edukacja rodziców
I spotkanie

161 rodziców x 5,00 zł.

805,00

Konsultacja dietetyczna dzieci z rodzicami
I konsultacja (na początku programu)

32 dzieci x 50,00 zł.

1600,00

II konsultacja (po 4 miesiącach – kontrolna)

32 dzieci x 50,00 zł.

1600,00

III konsultacja 10 miesiącach – podsumowująca 32 dzieci x 50,00 zł.

1600,00

RAZEM

9145,00

Dzieci w wieku 4-6 lat
Zadanie

Liczba uczestników

Kwota

Kontrola masy ciała
I pomiar masy ciała (70 % dzieci, na początku
roku szkolnego)

476 dzieci x 5,00 zł.

2380,00

II pomiar masy ciała(70 % dzieci, na
zakończenie roku szkolnego)

476 dzieci x 5,00 zł.

2380,00

I spotkanie

476 dzieci x 5,00 zł.

2380,00

II spotkanie

476 dzieci x 5,00 zł.

2380,00

III spotkanie

476 dzieci x 5,00 zł.

2380,00

476 rodziców x 5,00zł.

2380,00

Edukacja dzieci

Edukacja rodziców
I spotkanie
RAZEM

14280,00
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Rok 2023
Dzieci 3-letnie
Zadanie

Liczba uczestników

Kwota

Kontrola masy ciała
I pomiar masy ciała (70 % dzieci)

161 dzieci x 5,00 zł.

805,00

II pomiar masy ciała (20 % po 4 miesiącach)

32 dzieci x 5,00 zł.

160,00

III pomiar masy ciała (20 % po 10 miesiącach)

32 dzieci x 5,00 zł.

160,00

I spotkanie

161 dzieci x 5,00 zł.

805,00

II spotkanie

161 dzieci x 5,00 zł.

805,00

III spotkanie

161 dzieci x 5,00 zł.

805,00

Edukacja dzieci

Edukacja rodziców
I spotkanie

161 rodziców x 5,00 zł.

805,00

Konsultacja dietetyczna dzieci z rodzicami
I konsultacja (na początku programu)

32 dzieci x 50,00 zł.

1600,00

II konsultacja (po 4 miesiącach – kontrolna)

32 dzieci x 50,00 zł.

1600,00

III konsultacja 10 miesiącach – podsumowująca 32 dzieci x 50,00 zł.

1600,00

RAZEM

9145,00

Dzieci w wieku 4-6 lat
Zadanie

Liczba uczestników

Kwota

Kontrola masy ciała
I pomiar masy ciała (70 % dzieci, na początku
roku szkolnego)

490 dzieci x 5,00 zł.

2450,00

II pomiar masy ciała(70 % dzieci, na
zakończenie roku szkolnego)

490 dzieci x 5,00 zł.

2450,00

Edukacja dzieci
I spotkanie

490 dzieci x 5,00 zł.

2450,00

II spotkanie

490 dzieci x 5,00 zł.

2450,00

III spotkanie

490 dzieci x 5,00 zł.

2450,00

Edukacja rodziców
I spotkanie
RAZEM

490 rodziców x 5,00 zł.

2450,00
14700,00
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Rok 2024
Dzieci 3-letnie
Zadanie

Liczba uczestników

Kwota

Kontrola masy ciała
I pomiar masy ciała (70 % dzieci)

161 dzieci x 5,00 zł.

805,00

II pomiar masy ciała (20 % po 4 miesiącach)

32 dzieci x 5,00 zł.

160,00

III pomiar masy ciała (20 % po 10 miesiącach)

32 dzieci x 5,00 zł.

160,00

Edukacja dzieci
I spotkanie

161 dzieci x 5,00 zł.

805,00

II spotkanie

161 dzieci x 5,00 zł.

805,00

III spotkanie

161 dzieci x 5,00 zł.

805,00

Edukacja rodziców
I spotkanie

161 rodziców x 5,00 zł.

805,00

Konsultacja dietetyczna dzieci z rodzicami
I konsultacja (na początku programu)

32 dzieci x 50,00 zł.

1600,00

II konsultacja (po 4 miesiącach – kontrolna)

32 dzieci x 50,00 zł.

1600,00

III konsultacja 10 miesiącach – podsumowująca 32 dzieci x 50,00 zł.

1600,00

RAZEM

9145,00

Dzieci w wieku 4-6 lat
Zadanie

Liczba uczestników

Kwota

Kontrola masy ciała
I pomiar masy ciała (70 % dzieci, na początku
roku szkolnego)

480 dzieci x 5,00 zł.

2400,00

II pomiar masy ciała(70 % dzieci, na
zakończenie roku szkolnego)

480 dzieci x 5,00 zł.

2400,00

Edukacja dzieci
I spotkanie

480 dzieci x 5,00 zł.

2400,00

II spotkanie

480 dzieci x 5,00 zł.

2400,00

III spotkanie

480 dzieci x 5,00 zł.

2400,00

Edukacja rodziców
I spotkanie
RAZEM

480 rodziców x 5,00 zł.

2400,00
14400,00
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Rok 2025
Dzieci 3-letnie
Zadanie

Liczba uczestników

Kwota

Kontrola masy ciała
I pomiar masy ciała (70 % dzieci)

161 dzieci x 5,00 zł.

805,00

II pomiar masy ciała (20 % po 4 miesiącach)

32 dzieci x 5,00 zł.

160,00

III pomiar masy ciała (20 % po 10 miesiącach)

32 dzieci x 5,00 zł.

160,00

Edukacja dzieci
I spotkanie

161 dzieci x 5,00 zł.

805,00

II spotkanie

161 dzieci x 5,00 zł.

805,00

III spotkanie

161 dzieci x 5,00 zł.

805,00

Edukacja rodziców
I spotkanie

161 rodziców x 5,00 zł.

805,00

Konsultacja dietetyczna dzieci z rodzicami
I konsultacja (na początku programu)

32 dzieci x 50,00 zł.

1600,00

II konsultacja (po 4 miesiącach – kontrolna)

32 dzieci x 50,00 zł.

1600,00

III konsultacja 10 miesiącach – podsumowująca 32 dzieci x 50,00 zł.

1600,00

RAZEM

9145,00

Dzieci w wieku 4-6 lat
Zadanie

Liczba uczestników

Kwota

Kontrola masy ciała
I pomiar masy ciała (70 % dzieci, na początku
roku szkolnego)

490 dzieci x 5,00 zł.

2450,00

II pomiar masy ciała(70 % dzieci, na
zakończenie roku szkolnego)

490 dzieci x 5,00 zł.

2450,00

Edukacja dzieci
I spotkanie

490 dzieci x 5,00 zł.

2450,00

II spotkanie

490 dzieci x 5,00 zł.

2450,00

III spotkanie

490 dzieci x 5,00 zł.

2450,00

Edukacja rodziców
I spotkanie

490 rodziców x 5,00 zł.

RAZEM

2450,00
14700,00

Łączny koszt programu w latach 2020-2025 kształtuje się następująco:
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ROK

2020

2021

Kwota

35 340,00 23 005,00

2022

2023

2024

2025

SUMA

23 425,00 23 845,00 23 545,00 23 845,00 153 005,00

3. Źródła finansowania
Całkowite koszty związane z realizacją programu będą zależne od kosztów przedstawionych
przez Realizatorów, którzy zostaną wyłonieni w procedurze konkursowej. Na koszt
całkowity będzie miała wpływ liczba uczestników programu.
Program finansowany będzie z budżetu gminy oraz z NFZ, jeżeli gmina uzyska
dofinansowanie bądź z innych dostępnych źródeł.
Niniejszy program jest planowany do realizacji w latach 2020 – 2025, jednakże możliwa
będzie jego kontynuacja w kolejnych latach, jeżeli możliwości finansowe jednostki
samorządu pozwolą na jego dalszą kontynuację,

a ocena efektywności programu będzie

pozytywna.
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UZASADNIENIE
zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy
należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, a zadania te obejmują sprawy związane
m.in. z ochroną zdrowia. Aby temu sprostać gmina może na podstawie ustawy o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych może opracowywać,
wdrażać, realizować i finansować programy polityki zdrowotnej. Wychodząc naprzeciw
potrzebom zdrowotnym naszym mieszkańcom opracowano program polityki zdrowotnej
dotyczący zapobieganiu nadwadze i otyłości wśród dzieci p.n. „Zdrowy Przedszkolak” na lata
2020 – 2025”.

Program uzyskał pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii

Medycznych i Taryfikacji w Warszawie i może być realizowany przez gminę. Planuje się
rozpoczęcie realizacji programu od września 2020 r.
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