Raport o stanie Gminy Pawłowice
za rok 2019

Pawłowice, czerwiec 2020 r.

Szanowni Państwo,
Raport o stanie gminy Pawłowice za 2019 rok jest dokumentem, do którego obliguje Wójta Gminy
art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 6 kwietnia 2020 r.
poz. 713). W raporcie znajdują się informacje dotyczące różnych obszarów funkcjonowania
gminy:
budżetu,
inwestycji,
ochrony
środowiska,
oświaty,
gminnego
wsparcia
dla utalentowanych uczniów i sportowców, stanu majątkowego gminy, pomocy
dla potrzebujących itd. Wszystkie te sprawy na bieżąco przedkładane są Radzie Gminy Pawłowice
podczas sesji, w ramach informacji wójta o działalności Urzędu Gminy Pawłowice
oraz jednostek organizacyjnych, jednak w raporcie są one ujęte w sposób przekrojowy
i systematyczny. To dobre źródło wiedzy o gminie, uwzględniające szereg zmian, jakie nastąpiły
w ciągu ostatniego roku. Niektóre dane są bardzo szczegółowe, przeliczone na złotówki, metry,
osoby. Dzięki takiemu ujęciu dostrzegamy potencjał gminy Pawłowice, która ma swoim
mieszkańcom ciągle wiele do zaoferowania.
Codzienne funkcjonowanie gminy, wprowadzanie nowych rozwiązań i rozwój w celu podniesienia
komfortu i bezpieczeństwa życia mieszkańców, to zadanie samorządu. Zdaję sobie jednak
sprawę, że wielu zagadnień, które mają bezpośredni wpływ na życie w gminie, mieszkańcy mogą
nie dostrzegać lub pozostają one dla nich niezrozumiałe. Jestem przekonany, że opracowany
dokument pozwoli te kwestie uporządkować i wyjaśnić.
Raport odnosi się również
gwarantujące rozwój gminy.

do

dokumentów

określających

konkretne

przedsięwzięcia

Zachęcam do zapoznania się z dokumentem, przeanalizowania danych i zgłaszania uwag,
które pomogą nam w przyszłości przygotowywać raporty zgodnie z Państwa oczekiwaniami.
Franciszek Dziendziel
Wójt Gminy Pawłowice
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1. Budżet Gminy
Budżet Gminy Pawłowice na rok 2019 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr III/12/2018
z dnia 18 grudnia 2018 r. i zamykał się:
- po stronie dochodów kwotą 97.193.481,50 zł
- po stronie wydatków kwotą 101.648.481,50 zł
- po stronie przychodów kwotą 5.455.000,00 zł
- po stronie rozchodów kwotą 1.000.000,00 zł
Po dokonaniu zmian w dochodach i wydatkach plan budżetu na dzień 31.12.2019 r. wynosił:
- po stronie dochodów 109.294.426,50 zł
- po stronie wydatków 119.167.888,90 zł
- po stronie przychodów 10.873.462,40 zł
- po stronie rozchodów 1.000,000,00 zł
Na plan dochodów ogółem 109.294.426,50 zł wykonano 116.687.605,64 zł, co stanowi
106,76%.
W strukturze osiągniętych dochodów za 2019 r.:
- dochody własne wynoszą 68.430.620,74 zł, co stanowi 58,65%
- subwencja ogólna wynosi 24.271.935,00 zł, co stanowi 20,80%
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych wynoszą 22.806.193,97 zł, co stanowi 19,54%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
wynoszą 1.178.855,93 zł, co stanowi 1,01%.
Dochody ogółem na 1 mieszkańca w 2019 r. wynosiły 6.668,00 zł.
Na ogólny plan wydatków 119.167.888,90 zł wykonanie na dzień 31.12.2019 r. wynosi
102.491.004,66 zł, co stanowi 86,00 %. Wykonane wydatki na 1 mieszkańca w 2019 r.
wynosiły 5.857,00 zł.
Na plan wydatków majątkowych w wysokości 26.503.529,41 zł wydatkowano 17.454.954,14 zł,
co stanowi 65,86 %. Na wykonanie planu inwestycji miały wpływ: stanowisko Wydziału
Architektury Starostwa Powiatowego w Pszczynie dotyczące montażu wind w przedszkolach
w celu dostosowania obiektów dla osób niepełnosprawnych; wzrost cen materiałów, robocizny
i sprzętu w kosztorysach przetargowych; konieczność przeniesienia na rok 2020 niektórych
zadań inwestycyjnych (budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
wymiana oświetlenia ulicznego w ramach projektu unijnego).
W budżecie na rok 2019 wyodrębniony został fundusz sołecki w wysokości 408.572,26 zł.
Łącznie zrealizowano 44 przedsięwzięcia. Ustalenie zadań do realizacji w ramach funduszu
zgromadziło na zebraniach wiejskich wielu mieszkańców, którzy wspólnie decydowali,
na co chcą wydać środki finansowe przeznaczone dla sołectwa. Do 30 września 2019 r. sołtysi
złożyli uchwalone przez zebrania wiejskie wnioski o przyznanie w roku budżetowym 2020
środków z funduszu na ogólną kwotę 389.494,40 zł.
Zadłużenie gminy z
4.279.719,92 zł tym:

tytułu

zaciągniętych

pożyczek

na

dzień

31.12.2019

r.

wynosiło

- pożyczka z WFOŚiGW /stacja uzdatniania wody/2017 r.- 1.907.529,92 zł. z terminem spłaty
2021 r.
- pożyczka z WFOŚiGW /program niskiej emisji/2018 r. - 2.372.190,00 zł. z terminem spłaty
2023 r.

2. Infrastruktura
W urzędzie gminy funkcjonuje zespół do spraw opiniowania dokumentacji projektowej zadań
realizowanych przez urząd gminy i jednostki organizacyjne. W roku 2019 na bieżąco były
konsultowane projekty pod względem ich zgodności z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, użyteczności i funkcjonalności, bezkolizyjnego usytuowania projektowanych
sieci w stosunku do już istniejącego uzbrojenia terenu.
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2.1. Drogi
a) Inwestycje
Na zadania inwestycyjne na drogach gminnych w roku 2019 wydatkowano środki finansowe
w wysokości 5.304.355,51 zł (z czego środki gminy wyniosły: 3.821.578,08 zł, środki
z budżetu państwa: 1.169.958,17 zł oraz środki z tytułu ugody pozasądowej z KWK Pniówek:
312.819,26 zł). Przebudową objęto następujące zadania:
- ul. Lema w Golasowicach,
- ul. Krzyżowa w Pielgrzymowicach - droga do pól,
- ul. Wiśniowa i ul. Widokowa w Pielgrzymowicach,
- ul. Dąbkowa w Pniówku.
Równocześnie prowadzono prace projektowe dla zadań drogowych, które będą miały swoją
kontynuację w roku 2020. Łącznie na dokumentację projektową wydatkowano środki finansowe
w wysokości: 214.994,01 zł na następujące zadania: przebudowy ul. Zapłocie i ul. Górka
w Pawłowicach, ul. Podlesie w Pielgrzymowicach, ul. Bocznej i ul. Kwiatowej w Jarząbkowicach
oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Kolejowej w Warszowicach.
W 2019 r. odstąpiono od budowy drogi bocznej od ul. Wodzisławskiej w Pawłowicach, z uwagi
na zmianę przeznaczenia terenu. Mieszkańcy Sołectwa Osiedle Pawłowice na zebraniu wiejskim
wnioskowali o wybudowanie w tym miejscu zamiast drogi dodatkowych parkingów.
Na zadania drogowe realizowane we współpracy z Powiatem Pszczyńskim przewidziano
w budżecie gminy środki finansowe w wysokości 340.000,00 zł. Kwota ta została przeznaczona
na budowę chodnika przy drodze powiatowej ul. Wiejskiej w Jarząbkowicach.
W ramach zadania wybudowano chodnik o szer. 2,0 m i długości 343 m oraz przebudowano
istniejące zjazdy. Na dwóch odcinkach wybudowano kanalizację deszczową odprowadzającą
wodę z jezdni. Koszt całkowity zadania zamknął się kwotą 436.369,09 zł, udział finansowy
powiatu w budowie chodnika wyniósł 100.000,00 zł.
b) Utrzymanie
Bieżącym utrzymaniem objętych jest 200 km dróg gminnych, w tym 102 km dróg
o nawierzchni asfaltowej oraz 98 km dróg o nawierzchni wzmocnionej tłuczniem bądź
gruntowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj.:
- oznakowaniem pionowym i poziomym,
- poboczami,
- chodnikami i parkingami o łącznej powierzchni 50 000 m 2,
- zatokami autobusowymi komunikacji publicznej wraz z wiatami przystankowymi,
- systemem oświetlenia ulicznego,
- systemem odwadniającym o łącznej długości 60 km, w tym 37 km kanalizacji deszczowej,
- zielenią przyuliczną w ilości 65 ha
W pasach dróg gminnych w ramach letniego utrzymania przeprowadzane były prace
konserwacyjne związane z wykoszeniem poboczy dróg, wycinką i pielęgnacją drzew (łącznie
z frezowaniem pni), zamiatanie nawierzchni dróg, parkingów i chodników wraz z czyszczeniem
wpustów ulicznych. Remonty cząstkowe dróg wykonywane były na bieżąco.
W roku 2019 zrealizowane zostały naprawy wielkopowierzchniowe dróg o długości 2645 m
za kwotę 1.331.817,00 zł. Naprawiono następujące odcinki dróg:
- ul. Krucza na odcinku 430 m w sołectwie Pniówek,
- ul. Pukowca na odcinku 335 m, odcinek drogi do Osiedlowego Domu Kultury 120 m
w sołectwie Osiedle Pawłowice,
- ul. Kolejowa na odcinku 235 m w sołectwie Warszowice,
- ul. Norwida na odcinku 385 m i ul. Dąbrowskiej na odcinku 215 m w sołectwie Golasowice,
- ul. Owocowa na odcinku 80 m w sołectwie Jarząbkowice,
- ul. Akacjowa na odcinku 370 m w sołectwie Pielgrzymowice,
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- ul. Dobra na odcinku 105 m i ul. Grzybowa na odcinku 190 m, droga obok kościoła
na odcinku 120 m i odcinek za centrum przesiadkowym na odcinku 60 m w sołectwie Pawłowice.
Ponadto, utwardzone zostały nawierzchnie odcinków dróg destruktem z podwójnym skropieniem
emulsją asfaltową na długości 885 m za kwotę: 125 694,02 zł
- ul. Rydzów na odcinku 140 m w sołectwie Warszowice,
- ul. Groblowa na odcinku 130 m, ul. Brzezińska na odcinku 100 m i ul. Świerkowa na odcinku
180 m w sołectwie Pielgrzymowice,
- ul. Św. Franciszka na odcinku 215 m w sołectwie Golasowice,
- ul. Radosna na odcinku 120 m w sołectwie Pawłowice.
Na bieżąco naprawiano uszkodzenia dróg (w sumie 2400 m2) za ogólną kwotę 246.960,00 zł.
W związku z porozumieniami zawartymi z innymi zarządcami dróg, Urząd Gminy prowadził część
prac na drogach powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Pawłowice. Należały do nich:
- wykoszenie poboczy dróg powiatowych o powierzchni 308.916 m 2,
- utrzymanie całoroczne chodników o długości 19 km,
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych o długości 38,3 km.
Do zadań związanych z wykoszeniem poboczy, utrzymaniem całorocznym chodników
przy drogach powiatowych w roku 2019 gmina dopłaciła 50.000,00 zł. Również zimowe
utrzymanie dróg powiatowych przejęła Gmina, zawierając stosowne porozumienie
z Powiatowym Zarządem Dróg.
c) Odwodnienie
Ważnym elementem utrzymania dróg jest utrzymanie sprawnych urządzeń odwadniających.
Odtwarzanie, modernizacja i bieżące utrzymanie systemu odwadniającego drogi gminne
o łącznej długości 60.380 m wymaga corocznego:
- czyszczenia 3 separatorów i 1360 wpustów ulicznych,
- modernizowania i konserwacji rowów przydrożnych.
W roku 2019 bieżącym utrzymaniem systemu odwadniającego zajmował się Gminny Zespół
Komunalny.
d) Oświetlenie i zakup energii
Dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców, Gmina Pawłowice utrzymuje 2598 lamp
oświetlenia ulicznego. Średni całkowity koszt utrzymania 1 oprawy w 2019 r. wzrósł z 307,00 zł
na 500,00 zł.
W roku 2018 Gmina złożyła wniosek o pozyskanie unijnych środków finansowych
na modernizację i przebudowę 1020 opraw oświetlenia drogowego w ramach zadania „Poprawa
efektywności energetycznej oświetlenia drogowego na terenie gminy Pawłowice”. Jest to I etap
modernizacji oświetlenia drogowego w gminie. 31 grudnia 2019 roku Gmina podpisała
z Zarządem Województwa Śląskiego umowę na dofinansowanie tego projektu w wysokości
2.027.762,88 zł , a 14 stycznia 2020 r. została podpisana umowa na wykonanie zadania
z terminem realizacji do 10-ciu miesięcy. Wymiana 1020 żarówek sodowych na ledowe
w ramach I etapu modernizacji oświetlenia ulicznego powinna wygenerować w kolejnych latach
oszczędności dla budżetu gminy. Gmina przygotowała również wniosek na II etap modernizacji
oświetlenia obejmujący wymianę kolejnych 1029 żarówek sodowych.
Gmina w roku 2019 wydatkowała środki finansowe z budżetu gminy na:
- Wykonanie projektu wraz z budową oświetlenia w ramach zadania ,,Budowa oświetlenia
ulicznego przy ul. Wiejskiej w Jarząbkowicach od nr 16 do ul. Grobla do granicy sołectwa Bąków”
(fundusz sołecki).
- Wykonanie projektu oświetlenia ul. Gruntowej, ul. Rzecznej, ul. Modrzewiowej, ul. Sikorskiego
w Pielgrzymowicach (fundusz sołecki).
- Wykonanie projektu wraz z budową oświetlenia ulicznego w ramach zadania ,,Dobudowa
oświetlenia na ul. Śląskiej w Krzyżowicach” (fundusz sołecki).
- Budowa oświetlenia ulicznego ul. Piaskowej w Jarząbkowicach.
- Budowa oświetlenia ulicznego drogi bocznej ul. Cieszyńskiej w Pielgrzymowicach.
- Wykonanie projektu na oświetlenie ul. Strażackiej w Warszowicach.
- Wykonanie projektu oświetlenia ul. Myśliwskiej oraz skrzyżowania z DK81 w Pawłowicach.
- Wykonanie projektu na doświetlenie skrzyżowania ulic Zawadzkiego i ul. Kraszewskiego
z DW938 w Golasowicach.
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Dwa razy w roku w centralnych częściach sołectw montowane są iluminacje świąteczne.
W ramach funduszu sołeckiego zakupione zostały dodatkowe iluminacje świąteczne
dla sołectwa Pniówek - 9 szt. i sołectwa Osiedle Pawłowice - 11 szt.
W roku 2019 zorganizowano przetarg na zakup energii dla gminy na potrzeby jednostek
i zakładów gminnych, budynków użytkowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne i oświetlenia
ulicznego w ilości 2968,64 MWH. Jest to o 1592 MWh mniej, niż w roku 2018. Zmniejszenie
zapotrzebowania ma związek z prowadzoną przez gminę polityką ograniczenia zużycia energii
elektrycznej poprzez: wymianę oświetlenia na energooszczędne, weryfikację zamówionej mocy,
produkcję energii przez instalacje fotowoltaiczne wybudowane na obiektach szkolnych,
wodociągów pawłowickich oraz na parkingu przy Urzędzie Gminy. W wyniku przetargu otrzymano
stawkę niższą niż w roku ubiegłym, tj. 315,00 zł za 1 MWh (w roku 2018 stawka wynosiła
385,00 zł za 1 MWh), umowę podpisano na 2 lata.
W trakcie realizacji jest Plan Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe
dla Gminy Pawłowice (program aktualizowany jest co cztery lata, następna aktualizacja w roku
2020).
e) Zarządzanie pasem drogowym
Skutecznej gospodarce remontowej i utrzymaniu dróg gminnych towarzyszą działania
administracyjne gminy dotyczące współużytkowania pasa drogowego przez podmioty
indywidualne. W roku 2019 wydano 535 pism, uzgodnień i pozwoleń w zakresie wykorzystania
dróg w sposób szczególny, w celu lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów
budowlanych w pasie drogowym dróg gminnych. Z tytułu opłat wpłynęło do budżetu gminy
354.569,45 zł. Po wykonanych robotach w pasie drogowym i przywróceniu terenu do stanu
pierwotnego, każdorazowo dokonywany był odbiór przez przedstawiciela Zarządcy Drogi.
W roku 2019 wykonano roczny przegląd dróg gminnych wraz z fotorejestracją na długości
ok. 120 km (171 odcinków ulic), przegląd 9 obiektów mostowych oraz wykonano inwentaryzację
reklam w pasie dróg gminnych. Referat Infrastruktury Komunalnej aktualizuje elektroniczną
ewidencję gminnych dróg publicznych wprowadzając dane uzyskane po przeglądzie oraz
informacje związane z przeprowadzonymi inwestycjami.
f) Bezpieczeństwo
W gminie od roku 2011 działa Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która w 2019 roku
odbyła jedno posiedzenie. W spotkaniu uczestniczyli zarządcy dróg publicznych biegnących przez
gminę, policja, radni, sołtysi i osoby odpowiedzialne w Urzędzie Gminy za zarządzanie drogami
gminnymi. Komisja zajęła się następującymi tematami:
- realizacją budowy ekranów dźwiękochłonnych przy DK 81 w sołectwach Warszowice i Pawłowice,
- przebudową skrzyżowania DK81 z ul. Gajową w Warszowicach,
- montażem fotoradaru przy ul. Stawowej w Warszowicach,
- przejęciem w zarząd Gminy Pawłowice dróg serwisowych zlokalizowanych w ciągu DK 81,
- organizacją ruchu w związku z planowaną przebudową drogi wojewódzkiej nr 933,
- pismem do zarządców drogi krajowej nr 81, drogi wojewódzkiej nr 938 oraz Powiatowego
Zarządu Dróg dotyczącym zwiększenia bezpieczeństwa i doświetlenia w rejonie przejść
dla pieszych,
- zwiększeniem częstotliwości policyjnych patroli drogowych na terenie gminy
Ponadto:
- wprowadzono zmiany w obowiązującej organizacji ruchu na drogach gminnych w sołectwach
Pawłowice, Osiedle Pawłowice i Pniówek,
- zabudowano tablicę z pomiarem prędkości rzeczywistej przy ul. Kruczej w Pniówku,
- zabudowano dwa progi zwalniające w ciągu ul. Polnej.
W 2019 r., na wniosek Wójta, policja zorganizowała spotkania z uczniami klas 1-4 wszystkich
szkół podstawowych na terenie gminy na temat bezpiecznego zachowania się na drodze.
W roku 2019 na terenie Gminy Pawłowice odnotowano 263 zdarzenia drogowe. Doszło do 247
kolizji i 16 wypadków, w związku z czym 18 osób zostało rannych, a 2 zginęły. Najwięcej zdarzeń
miało miejsce w Pawłowicach (163) Warszowicach (50) i Golasowicach (13). Głównymi
przyczynami zdarzeń było nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, niedostosowanie prędkości do
warunków ruchu oraz niezachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami. Odnotowano
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tendencję wzrastającą w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, zwłaszcza
w obrębie drogi krajowej nr 81 i drogi wojewódzkiej nr 938.
2.2. Tereny zielone i rekreacyjne
Do zadań gminy należy całoroczne utrzymanie parków, skwerów, terenów zielonych
i rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem nowych terenów gminnych oraz utrzymaniem placów
zabaw dla dzieci i urządzeń wysiłkowych dla dorosłych. W roku 2019 na terenach gminnych
zasadzono 157 drzew (lipa, świerk, grab, kasztanowiec, wiśnia ozdobna), 15.660 szt. kwiatów
jednorocznych i 100 róż okrywowych oraz 7000 cebulek tulipanów i 600 cebulek żonkili w ramach
akcji „Pola Nadziei”. W celu poprawy estetyki zakupiono dwie wieże kwiatowe, które ozdabiały
rynek. Na bieżąco prowadzone są remonty i wymiana ławek oraz koszy.
W ramach II etapu rozbudowy placu zabaw przy Miasteczku Ruchu Drogowego w sołectwie
Osiedle Pawłowice zakupiono kolejne urządzenia zabawowe dla dzieci: zestaw zabawowy „Junior”
i urządzenie „Mini Wyspa Pogodynka”. Trzeci i ostatni etap rozbudowy był możliwy dzięki
pozyskaniu 49.000,00 zł z Fundacji JSW. Dla najmłodszych dzieci zakupiono huśtawkę
z bocianim gniazdem, huśtawkę podwójną, wykonano bezpieczną nawierzchnię z piasku
i ogrodzenie.
W ramach rozbudowy placu zabaw przy ul. Kasztanowej w Jarząbkowicach zabudowano nowy
zestaw zabawowy dla dzieci, przebudowano istniejące urządzenia, wykonano nową, bezpieczną
nawierzchnię z piasku i ogrodzenie, a sąsiadująca z placem altana została wyposażona
w żaluzje.
W Warszowicach zagospodarowano Centrum Przyjazne Rodzinie (II etap) poprzez zabudowę
dwóch bujaków oraz utwardzono teren kostką brukową.
W ramach rozbudowy placu zabaw przy Domu Ludowym w Pniówku zabudowano linaria: namiot
i stożek.
W Pawłowicach wykonano punkt odpoczynkowy dla rowerzystów przy ul. Nowej.
Z Fundacji JSW pozyskano również 49.000,00 zł na rozbudowę placu zabaw w Parku
im. ks. prof. Stanisława Pisarka w Pawłowicach. Zadanie będzie realizowane w 2020 r.
2.3. Szkody górnicze
Duży wpływ na gminną infrastrukturę ma działalność zakładu wydobywczego węgla kamiennego.
Dwa razy w roku organizowane są narady z przedstawicielami Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.,
Kopalni Węgla Kamiennego „Pniówek” oraz Okręgowego Urzędu Górniczego z Rybnika.
W naradach uczestniczą również przedstawiciele zarządców dróg krajowych, wojewódzkich,
powiatowych oraz pracownicy odpowiedzialni za gminną infrastrukturę. Narady dotyczą wpływów
eksploatacji oraz naprawy szkód górniczych na terenie Gminy Pawłowice.
5 stycznia 2018 r. Gmina podpisała z Jastrzębską Spółką Węglową S. A. list intencyjny dotyczący
współpracy w zakresie naprawy szkód górniczych, które dotychczas nie zostały zrealizowane
na terenie gminy Pawłowice. JSW S.A. zadeklarowała, że od 2018 do 2021 roku dodatkowo
przeznaczy na naprawę szkód górniczych na terenie gminy około 31.500.000,00 zł. Wśród
tematów, które zostały ujęte w liście i były realizowane w 2019 r. znalazły się głównie prace
projektowe obejmujące następujące zadania:
- przebudowa ul. Wodzisławskiej (od ul. Górniczej do obwodnicy) w Pawłowicach,
- przebudowa ul. Wyzwolenia (podniesienie rzędnej) w Pawłowicach,
- przebudowa skrzyżowania ul. Zwycięstwa i ul. Śląskiej wraz z mostem nad rzeką Pszczynką
w Krzyżowicach,
- naprawa wałów przeciwpowodziowych na rzece Pszczynka w Krzyżowicach oraz wzdłuż cieku
Pawłówka w Pawłowicach,
- ekspertyza dotycząca dalszej możliwości rektyfikacji budynku OSP Krzyżowice,
- budowa sali gimnastycznej w Krzyżowicach,
- remont Domu Kultury w Osiedlu Pawłowicach,
- naprawa Miasteczka Ruchu Drogowego w Pawłowicach Osiedlu (zrealizowano)
Ze środków finansowych przeznaczonych na naprawę szkód górniczych KWK Pniówek w 2019 r.
naprawiła wielkopowierzchniowe odcinki ul. Spacerowej i ul. Zapłocie w sołectwie Pawłowice
oraz ul. Śląską w Krzyżowicach. Ponadto, w sołectwie Pniówek gruntownie przebudowała
i zabezpieczyła przed wpływami szkód górniczych ul. Kruczą na odcinku od ul. Wodzisławskiej
do kopalni.
11

W 2019 r. pozytywnie uzgodniono koncesję do 2051 r. oraz pozytywnie zaopiniowano plan ruchu
na lata 2020-2023 dla KWK Bzie Dębina Zachód oraz dla KWK Pniówek.
2.4. Targowisko gminne
Od września 2014 roku, w każdy czwartek, w sąsiedztwie centrum przesiadkowego odbywa się
„Eko - Targ”, na którym można kupić lokalne produkty. Regularnie pojawia się na nim około 20
wystawców. W roku 2019 obchodzony był jubileusz pięciolecia „Eko-Targu”, który świętowano
w ramach Dni Promocji Zdrowia. Z tej okazji przygotowano okolicznościowe gadżety
dla sprzedających i klientów, zorganizowano zajęcia dotyczące domowych octów i kiszonek,
a dla dzieci przygotowano warsztaty o zdrowym żywieniu. Przedsięwzięcie cieszyło się
zainteresowaniem zarówno mieszkańców jak i sprzedających. Oprócz "Eko Targu", w trzecią
sobotę kwietnia, maja, czerwca i września na targowisku organizowany był "Pchli Targ"
umożliwiający mieszkańcom wyprzedaż i kupno rzeczy używanych.
2.5. Transport zbiorowy
Usługi komunikacyjne w gminie są realizowane przez Międzygminny Związek Komunikacyjny
MZK w Jastrzębiu-Zdroju, do którego gmina Pawłowice przystąpiła w 1992 r. Do 2013 r. transport
zbiorowy był obsługiwany przez 9 linii MZK. Od 1 września 2013 r. zmniejszono ilość
dotychczasowych kursów MZK i wprowadzono 4 linie nowej Komunikacji Lokalnej Gminy
Pawłowice obsługującej pasażerów na terenie gminy. Bilety dla wszystkich pasażerów,
niezależnie od wieku, kosztują: bilet dzienny - 1 zł, bilet miesięczny – 15 zł i uprawniają
do wielokrotnego poruszania się wszystkimi liniami. Ceny te są niezmienne od 2013 r. Linie
komunikacji lokalnej są skorelowane z autobusami MZK dowożącymi pasażerów do sąsiednich
gmin.
W 2019 roku transport zbiorowy był obsługiwany przez 6 linii MZK, 5 linii komunikacji lokalnej
oraz jedną linię powiatową. Dotacja na komunikację zbiorową w 2019 roku wyniosła
2.098.507,08 zł.
Sprawne funkcjonowanie komunikacji lokalnej, odpowiadające, m.in. potrzebom dzieci
dojeżdżających do szkół, spowodowało rozwinięcie nowych linii docierających poza teren gminy.
2 września 2019 roku uruchomiono linię L-6 relacji Pawłowice – Bąków (6 kursów w dni nauki
szkolnej) przez ul. Stawową i ul. Klonową w Pawłowicach, ul. Kochanowskiego
i ul. Sienkiewicza w Golasowicach oraz ul. Piaskową i ul. Wiejską w Jarząbkowicach.
Przygotowywano się również do uruchomienia w 2020 r. linii L-7 relacji Pawłowice – Studzionka
– Pawłowice. W porozumieniu z Miastem Żory zaplanowano też wydłużenie od 2020 r. żorskiej
linii autobusowej z Osin do Krzyżowic (Krzyżowice – Bajka).
W związku z kończąca się w 2019 roku umową na obsługę komunikacji lokalnej, została
przeprowadzona procedura przetargowa na świadczenie usług na okres 3 lat. W przetargu
uwzględniono zwiększoną do siedmiu liczbę linii komunikacyjnych:
- L1 Pniówek KWK-Pielgrzymowice-Pawłowice
- L2 Pawłowice-Golasowice, Jarząbkowice-Pawłowice
- L3 Pawłowice-Warszowice-Pawłowice
- L4 Pniówek Wieś- Krzyżowice-Pniówek Wieś
- L5 Pawłowice-Strumień- Pawłowice
- L6 Pawłowice-Bąków-Jarząbkowice-Pawłowice
- L7 Pawłowice-Studzionka-Pawłowice.
Na terenie gminy znajduje się 78 przystanków (jedno lub dwustronnych) komunikacji zbiorowej,
w większości z nowymi wiatami, z których korzystają zarówno przewoźnicy linii autobusowych
obsługujących Komunikację Lokalną Gminy Pawłowice, MZK, jak również prywatni przewoźnicy
obsługujący kierunki tranzytowe na liniach Wisła-Katowice-Wisła, Cieszyn-Katowice-Cieszyn,
Pniówek KWK-Pszczyna, Wodzisław-Kraków. Centrum przesiadkowe umożliwia połączenia linii
tranzytowych z liniami lokalnymi, obsługującymi poszczególne sołectwa i liniami MZK.
W centrum przesiadkowym działa strefa bezprzewodowego Internetu.
W roku 2019 gmina złożyła wniosek i pozyskała dofinansowanie unijne w wysokości
5.458.622,00 zł na zadanie: „Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Gminie
Pawłowice”. Projekt obejmuje rozbudowę centrum przesiadkowego w Pawłowicach o parking
rowerowy, miejsca parkingowe z instalacjami fotowoltaicznymi, toaletę bezobsługową. Poza tym
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na terenie gminy zostanie wybudowanych 9 punktów przesiadkowych oraz 14 przystanków typu
bike and ride.
2.6. Służby komunalne
Gminny Zespół Komunalny (GZK) jest jednostką organizacyjną gminy nieposiadającą osobowości
prawnej. Funkcjonuje na zasadach jednostki budżetowej (otrzymuje z budżetu gminy 100%
środków finansowych na swoją działalność). Wykonanie wydatków GZK na koniec roku 2019
wyniosło: 3 283 343,21 zł.
W 2019 r. liczba etatów w GZK wynosiła 31,25 a liczba zatrudnionych pracowników - 33 osoby.
W GZK jest przewidzianych 12 etatów na prace interwencyjne oraz roboty publiczne finansowane
z Powiatowego Urzędu Pracy. W ramach robót publicznych prace w okresie trzech miesięcy na
pełnym
etacie
wykonywała
tylko
jedna
osoba.
W
2019
r.
GZK
umożliwiło
14 osobom odpracowanie wyroków sądowych w ramach prac społecznych.
GZK wykonuje szereg zadań bieżących na terenie gminy:
- uzupełnianie ubytków w utwardzonych drogach gminnych, naprawa dróg i chodników gminnych;
- likwidacja dzikich wysypisk, sprzątanie przystanków autobusowych;
- zamiatanie placów, ulic i chodników;
- urządzanie rabat;
- czyszczenie ulicznych kratek ściekowych;
- obsługa tablic ogłoszeniowych;
- montaż i uzupełnianie oznakowania;
- przeglądy techniczne placów zabaw;
- obsługa techniczna imprez gminnych;
- wycinka i pielęgnacja drzewostanu gminnego, koszenie gminnych gruntów;
- roboty remontowe w obiektach gminnych;
- realizacja ośmiu zadań zgłoszonych w ramach funduszu sołeckiego 2019.
Dodatkowo GZK administruje budynkami: Dom Ludowy w Pniówku i Jarząbkowicach, budynek
Kółka Rolniczego w Pielgrzymowicach, wydzielona część strażnicy w Golasowicach, inhalatorium,
targowisko gminne.
Na terenie jednostki, w centralnej części, usytuowany jest tymczasowo Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK obsługujący wszystkie osiem sołectw gminy.
a) Gospodarowanie lokalami
GZK realizuje zadania wynikające z obowiązującego na terenie Gminy Pawłowice Wieloletniego
Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym na lata 2015-2020. Rada Gminy Pawłowice
uchwaliła Program 23 czerwca 2015 r. uchwałą nr IX/74/2015. W Programie struktura zasobu
mieszkaniowego wynosiła: 32 mieszkania socjalne i 28 mieszkań komunalnych. W przypadku
odzyskania mieszkania komunalnego od dotychczasowego najemcy, Gmina stara się w pierwszej
kolejności zaspokajać potrzeby w zakresie dostarczania lokali socjalnych, dlatego dotychczasowe
lokale komunalne są przekształcane w mieszkania socjalne. W związku z tym, że w ramach
pozyskanego mieszkania komunalnego wygospodarowano dwa lokale socjalne, w 2019 roku
zasób mieszkaniowy gminy wynosił: 36 mieszkań socjalnych i 25 mieszkań komunalnych.
Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali socjalnych oraz najmu lokali
komunalnych w okresie dwóch ostatnich lat:
Stan na koniec 2018 Stan na koniec 2019
Liczba oczekujących do zawarcia umów najmu
6
8
lokali socjalnych
Liczba oczekujących do zawarcia umów najmu
lokali komunalnego na czas nieoznaczony

-

-

W GZK istnieje możliwość odpracowania przez najemców mieszkań komunalnych i socjalnych
zaległości czynszowych. W roku 2019 nikt z dłużników nie skorzystał z tej formy spłaty
zadłużenia. Należność główna zadłużenia mieszkań komunalnych i socjalnych wynosi
bez odsetek 167 335,36 zł. Stan techniczny budynków stanowiących mienie komunalne gminy
jest dobry i nie wymaga generalnych remontów, co potwierdzają roczne przeglądy. W ramach
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bieżących prac w roku 2019 wymieniono kocioł c.o. w budynku przy ul. Powstańców 8
w Pielgrzymowicach.
b) Cmentarz komunalny
GZK zarządza Cmentarzem komunalnym wraz z domem przedpogrzebowym zlokalizowanym
przy ul. Pszczyńskiej w Pawłowicach. Aktualny obszar cmentarza pozwala zabezpieczyć
pochówek na okres ok.15 lat, dlatego podjęto starania w celu zapewnienia większego terenu.
Urząd Gminy złożył wniosek o pozyskanie terenu na powiększenie cmentarza do Parafii
św. Jana Chrzciciela w Pawłowicach. Na terenie cmentarza znajduje się kolumbarium
na 36 nisz. Na koniec roku 2019 wykorzystano 18 nisz. Zakupiono i wdrożono nowy program
internetowy do obsługi cmentarza, pozwalający każdemu zainteresowanemu odwiedzić
wirtualnie groby zlokalizowane na cmentarzu komunalnym.
2.7. Kanalizacja sanitarna oraz sieć wodociągowa - utrzymanie, inwestycje, remonty
Realizację zadań własnych gminy w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji,
usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych realizuje Gminny Zakład Wodociągów
i Kanalizacji GZWiK z siedzibą w Krzyżowicach. Zakład jest jednostką organizacyjną Gminy
Pawłowice utworzoną w formie samorządowego zakładu budżetowego, nie posiada osobowości
prawnej. Zatrudnienie na dzień 31.12.2019 r.: 52 etaty, liczba zatrudnionych pracowników:
54 osoby (w tym 2 osoby zatrudnione po odbyciu stażu zgodnie z umową zawartą
z Powiatowym Urzędem Pracy w Pszczynie).
Ilość odbiorców usług wod/kan: 3.685. Zakład do obsługi klientów wykorzystuje system
elektroniczny I-BOK, 959 zarejestrowanych odbiorców (26%).
W 2019 r. podpisano porozumienie z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji z Żor
w sprawie użytkowania kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Specjalnej Strefie
Ekonomicznej położonej na terenie miasta Żory. Kontynuowano również akcję „Dobra woda
prosto z kranu”, w ramach której młodzież i dzieci w placówkach szkolnych i przedszkolnych
korzystają z poidełek, a podczas wydarzeń gminnych mieszkańcy mogą ugasić pragnienie świeżą,
dobrą kranówką z zakładowego dystrybutora lub saturatora.
Decyzją z dnia 16.05.2018 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdzono taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat. Cena brutto za 1m 3 wody,
obowiązująca od kwietnia 2017 r., wynosi 4,64 zł. Cena brutto za1m 3 ścieków uległa zmianie
od 21.06.2019 r. i wynosi 6,64 zł.
Na wzrost ceny ścieków wpływają rosnące koszty energii elektrycznej potrzebnej
do funkcjonowania przepompowni ścieków. Zakład podejmuje działania optymalizacji kosztów
poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych, aby ceny za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
były akceptowalne społecznie.
Przychody własne zakładu wyniosły 12.427.053,00 zł z czego wpływy z usług stanowiły 98,35%
czyli 12.222.241,48 zł w tym:
- przychody z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę:5.491.431,61 zł za 1.352.374,80 m 3
- przychody z tytułu zbiorowego odprowadzania ścieków: 6.417.024,30 zł za 1.052.964,81 m 3
- pozostałe przychody ze sprzedaży: 313.785,57 zł
W stosunku do roku 2018 r. nastąpił wzrost ilości sprzedanej wody o 2,4%, spadek ilości
odebranych ścieków o 3,1%, wzrost przychodów ze sprzedaży (wpływy z usług) o 3,7%.
Źródłem finansowania inwestycji były dotacje celowe w wysokości 1.219.069,36 zł.
Realizacja inwestycji ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 20192023:
a. Nabycie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych – 79.996,37 zł.
b. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Ks. F. Kuboszka Krzyżowice – 800.000,00 zł.
c. Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze nieobjętym systemem kanalizacyjnym
w sołectwach Pielgrzymowice, Pniówek, Warszowice – 339.072,99 zł.
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Sieć kanalizacyjna w liczbach – stan na 31.12.2019 r.
Liczba podłączeń kanalizacyjnych prowadzących do budynków
mieszkalnych

3108 szt.

Stosunek ilości mieszkańców korzystających z sieci
kanalizacyjnej do mieszkańców ogółem

97,97%

Ilość odprowadzanych ścieków

1.052.964,81 m3

Ilość dostarczonej wody

1.352.374,80 m3

Liczba klientów

3.685

Straty wody

7,78 %

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

2018

Zakup wody [m3]

262 517

2019
268 858

Roczna produkcja wody w SUW Golasowice
ROK
2018
Produkcja wody
[m3]

2019

202 854

174 180

Roczna produkcja wody z SUW Warszowice
ROK
Produkcja wody
[m3]

2018

2019

902 883

958 323

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji realizuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2021 przyjęty przez Radę Gminy
Pawłowice uchwałą nr XXXV/344/2018 dnia 27 lutego 2018 r.
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W ramach wieloletniego planu w roku 2019 zrealizowano inwestycje:
a) kanalizacyjne
Długość sieci
Wartość [zł]
Nazwa zadania
Charakterystyka
netto
[m]
Sieć kanalizacji sanitarnej
ul. Zielona – ul. Podlesie
w Pielgrzymowicach

1.593,00 –
grawitacja
555,00 tłoczny

17 przyłączy

1.437.720,87

Sieć kanalizacji sanitarnej
ul. Ks. Kuboszka – ul. Śląska
w Krzyżowicach

1.588,00 –
grawitacja
1112,00 tłoczny

20 przyłączy

1.606.167,63

Średnica

Długość sieci [mb]

Wartość [zł] netto

452,00

115.222,23

1.245,00 – sieć
12,50 – przepięcia
przyłączy

121.270,14

b) wodociągowe
Nazwa zadania

Budowa sieci wodociągowej
PE Ø 160, 90
ul. Sikorskiego Pielgrzymowice
Budowa sieci wodociągowej
ul. Kanarkowa w Pniówku
ETAP I oraz II

PE Ø 110, 90,
40, 32

Wymiana sieci wodociągowej
PE Ø 110, 90,
ul. Wrzosowa – ul. Mickiewicza
63,40
w Pawłowicach

884,00 – sieć
125,00 – przepięcia
przyłączy

295.506,92

1.959,00 – sieć
Wymiana sieci wodociągowej
ul. Wyzwolenia Pawłowice

PE Ø 110, 90,
63,40

Przebudowa sieci wodociągowej
PE Ø 110, 63,
wraz z przyłączami
40
przy ul. Kruczej w Pniówku

27,00 – przepięcia
przyłączy

364.439,94

113,00 – sieć
61.580,42
136,00 - przyłącza

Opracowano i zlecono dokumentacje projektowe:
a) kanalizacyjne
Nazwa zadania

Budowa kanalizacji sanitarnej pomiędzy
ul. Zapłocie a ul. Pszczyńską
w Pawłowicach

Charakterystyka

Wartość szacunkowa
inwestycji

W trakcie realizacji.
Termin wykonania
do 01.03.2020
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85.000,00 zł netto

Projekt zamienny dla budowy kanalizacji
sanitarnej ul. Borowa – ul. Gruntowa
w Pielgrzymowicach
Projekt budowy przepompowni ścieków
wraz z odcinkiem kolektora tłocznego
przy ul. Kościelnej w Warszowicach
Projekt budowy kanalizacji sanitarnej
ul. Kolonia Studzieńska – ul. Pszczyńska
Pawłowice

Uzyskano pozwolenie
na budowę

80.000,00 zł netto

W trakcie realizacji.
Termin wykonania
do 30.06.2020
Uzyskano pozwolenie
na budowę

9.500,00 zł netto

25.800,00 zł netto

b) wodociągowe

Nazwa zadania

Charakterystyka

Wartość szacunkowa
inwestycji

W trakcie realizacji.
Projekt budowy sieci wodociągowej
ul. Górka – ul. Pszczyńska Pawłowice

Zlecenie wykonania projektu
przebudowy sieci wodociągowej
przy ul. Zjednoczenia w Pawłowicach
ETAP I oraz II

40.800,00 zł netto
Termin wykonania
do 30.04.2020
Druga umowa, w trakcie
realizacji.
66.000,00 zł netto
Termin wykonania
do 31.05.2020

3. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Teren gminy Pawłowice pokryty jest w 100% miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
dla gminy Pawłowice uchwalone zostało w 2009 r., w 2015 r. dokonano jego zmian.
W 2019 roku:
- przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu części strefy produkcyjnej w sołectwie Pawłowice (powierzchnia ok. 15,8 ha) Uchwała
Rady Gminy Pawłowice Nr V/36/2019 z dnia 26 lutego 2019 r.
- uchwalono plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu części strefy produkcyjnej
w sołectwie Pawłowice (powierzchnia ok. 15,8 ha). Uchwała Rady Gminy Pawłowice
nr XV/155/2020 z dnia 03 marca 2020 r. ( publikacja Dz.U.W.Ś. z 12.03.2020 poz. 2325)
- przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu części sołectwa Warszowice w gminie Pawłowice (powierzchnia ok. 775 ha)
Uchwała Rady Gminy Pawłowice Nr VII/56/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. Planowane
zakończenie prac związanych z opracowaniem planu zgodnie z zawartą umową 27.08.2021 r.

4. Budownictwo
W 2019 r. Starosta Pszczyński dla terenu gminy Pawłowice przyjął zgłoszenia lub wydał
pozwolenia na budowę 52 budynków, w tym 48 zgłoszeń lub pozwoleń dotyczyło budynków
mieszkalnych. Ponadto, zostały wydane pozwolenia na rozbudowę, nadbudowę i przebudowę
budynków jak również budowę obiektów liniowych. Ogólnie Starosta Pszczyński
dla inwestorów z terenu gminy Pawłowice przyjął zgłoszenia lub wydał pozwolenia
dla 166 obiektów.
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W tym samym okresie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pszczynie
zgłoszono do użytkowania z terenu Gminy Pawłowice 49 budynków, w tym 42 budynki
mieszkalne jednorodzinne.
Tendencja rozwoju budownictwa mieszkaniowego w gminie jest na stałym poziomie.
Ruch budowlany na terenie Gminy Pawłowice w 2019 r.
Wydane pozwolenia na budowę
Budynki zgłoszone
do użytkowania
i zgłoszenia zamiaru budowy
Budynki
mieszkalne

Inne budynki

Budynki
mieszkalne

Inne budynki

42

7

48

8

4.1. Numeracja budynków i nazewnictwo ulic:
W 2019r. na terenie gminy nadano numery porządkowe dla 66 budynków.
Zawarto również porozumienie międzygminne pomiędzy Gminą Pawłowice a Gminą Strumień
w sprawie wprowadzenia wspólnej numeracji porządkowej budynków zlokalizowanych
przy ul. Jeżynowej.
Nadano nazwy drogom:
- ulica Owocowa dla prywatnej drogi wewnętrznej bocznej drogi wojewódzkiej nr 938
w Jarząbkowicach;
- ulica Cieszyńska dla drogi wojewódzkiej nr 938 w Golasowicach i Jarząbkowicach;
- ulica Wodzisławska dla drogi powiatowej w Pniówku.
4.2. Gospodarowanie nieruchomościami:
W 2019 r. nie uległy zmianie granice administracyjne Gminy Pawłowice, która prowadzi swoją
działalność samorządową na obszarze 7568 ha (powierzchnia geodezyjna).
Zbycie nieruchomości w 2019 r.
Numer
L.P.
Obręb
działki
1

2

3

Warszowice

Krzyżowice

Pow.
[ha]

Forma

Opis

0,0998

umowa zamiany

powiększenie nieruchomości
sąsiedniej

1212/156

0,0048

przebudowa mostu nad rzeką
Pszczynką w ciągu ul. Zwycięstwa
wywłaszczenie - w Krzyżowicach wraz z przebudową
decyzja ZRID
układu drogowego w rejonie
skrzyżowania
ul. Zwycięstwa z ul. Śląską

196/21

0,0619

4008/101

Krzyżowice

Warszowice

758/5

0,0753

4466/208

0,0091

4
Pawłowice
5

2866/16

Pielgrzymowice 1064/193

0,0086
0,0457

zamiana

powiększenie nieruchomości
sąsiednich

wywłaszczenie decyzja ZRID

DK 81

zamiana
18

6

Golasowice

1648/151

0,0256

1340/135

0,0072

1338/135

0,0341

1520/135

0,0047

504/57

0,0154

powiększenie nieruchomości
sąsiedniej

zamiana

powiększenie nieruchomości
sąsiedniej

Razem: 0,3922
Nabycie nieruchomości w 2019 r.
obręb
działka
pow. [ha]

Pielgrzymowice

forma

Opis

umowa darowizny

ul. Brzezińska

1640/102

0,0184

1455/72

0,0148

1456/72

0,0068

1457/72

0,1593

teren niezabudowany

349/173

0,0021

ul. Powstańców

336/149

0,0878

333/147

0,1321

326/145

0,0003

325/143

0,0055

546/1

0,0020

802/25

0,0289

558/9

0,0166

559/10

0,0004

810/23

0,0221

811/27

0,0248

560/10

0,0005

565/11

0,0034

568/11

0,0055

dojazd do posesji
ul. Zdrojowa 6
nabycie z mocy prawa

protokół zdawczoodbiorczy kaskada art.
10 ust.5c ustawy
z dnia 21.03.1985 r.
o drogach publicznych

19

ul. Zdrojowa

ul. Generała Sikorskiego

817/27

0,0125

579/20

0,0097

827/52

0,0341

578/22

0,0122

577/23

0,0028

826/53

0,0250

825/73

0,0212

576/25

0,0029

582/27

0,0023

829/74

0,0053

830/87

0,0024

833/88

0,0208

583/30

0,0019

594/33

0,0076

837/105

0,0167

600/38

0,0127

841/106

0,0131

842/119

0,0108

601/41

0,0137

604/42

0,0076

848/119

0,0025

849/119

0,0003

605/42

0,0093

608/45

0,0122

609/45

0,0047

850/119

0,0001
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855/120

0,0135

851/119

0,0046

856/120

0,0128

859/134

0,0182

614/45

0,0008

615/51

0,0022

860/134

0,0167

1021/68

0,0054

1638/51

0,0294

umowa sprzedaży

ul. Powstańców

117/26

0,0175

darowizna

ul. Gruntowa

305/4

0,0473

z mocy prawa

ul. Jodłowa

738/49

0,0004

darowizna

ul. Widokowa

1060/174

0,0531

1062/173

0,0018
ul. Jasna

1645/142

0,0236
zamiana

Golasowice

1642/152

0,0548

25/3

0,0670

473/67

0,3270

474/68

0,2580

475/69

0,1200

476/70

0,4830

899/71

0,3020

Razem

2,6548

484/2

0,0168

łącznik
ul. Gruntowa - ul. Daszyńskiego

nabycie spadku

teren rolny
przy ul. Zielonej
w części pod drogą

z mocy prawa

ul. Reymonta
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Jarząbkowice

501/55

0,0164

zamiana

pod tłocznią
przy ul. Kraszewskiego

485/22

0,0060

darowizna

pod ul. Konopnickiej

Razem

0,0392

z mocy prawa

ul. Sucha

792/73

0,0058

Razem

0,0058

526/48

0,0023

z mocy prawa

pod ul. Rybacką

1420/124

0,0188

umowa sprzedaży

pod ul. Nową

2329/151

0,0111

darowizna

pod ul. Wspólną

2675/102

0,0062

z mocy prawa

pod ul. Prostą

2316/63

0,0087

z mocy prawa

ul. Spacerowa

1629/468

0,0206

2216/465

0,0093

z mocy prawa

pod drogę gospodarczą
wzdłuż DK 81

2217/465

0,0040

Razem

0,0810

protokół zdawczoodbiorczy kaskada art.
10 ust.5c ustawy
z dnia 21.03.1985 r.
o drogach publicznych

droga:
łącznik ul. Kościelnej
i ul. Pszczyńskiej

Pawłowice

4383/108

0,3729

4468/108

0,0588

4470/108

0,0872

820/76

0,0056

z mocy prawa

pod ul. Gajową

3407/163

0,0269

z mocy prawa

zabudowana pawilonem
handlowym
przy ul. Pszczyńskiej 47

Razem

0,5514

przy szkole
zmiana

Warszowice
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droga przedłużenie
ul. Kościelnej

Krzyżowice

Pniówek

192/21

0,0849

zamiana

pod ul. Ks. F. Kuboszka

266/9

0,0103

z mocy prawa

pod ul. Partyzantów

Razem

0,0952

1387/37

0,0244

umowa sprzedaży

ul. Dąbkowa

1385/11

0,0323

umowa sprzedaży

ul. Dąbkowa

1139/11

0,0176

umowa sprzedaży

ul. Dąbkowa

Razem

0,0743

SUMA

3,5017

Wójt Gminy Pawłowice zaświadczeniami wydanymi w roku 2019 potwierdził ustawowe
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
w prawo własności tych gruntów. Wydano 550 zaświadczeń. Nowi współwłaściciele zobowiązani
są ponosić na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu roczne opłaty przekształceniowe płatne
przez 20 lat począwszy od 2019 r. Współwłaściciele gruntu w każdym momencie trwania
obowiązku wnoszenia opłaty mogą zgłosić Urzędowi Gminy w Pawłowicach na piśmie zamiar
jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa).
Wraz ze spłatą jednorazową istnieje możliwość uzyskania bonifikat wynikających z Uchwały Rady
Gminy Pawłowice oraz z ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
W wyniku przekształceń ustawowych uległa zmniejszeniu powierzchnia gruntów oddanych
do użytkowania wieczystego z obszaru 11,2358 ha wg stanu na 31.12.2018 r. do powierzchni
4,4975 ha wg stanu na 31.12.2019 r.
Powierzchnie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste po przekształceniach
Przeznaczenie
Powierzchnia [ha]
cele handlowo – usługowe

2,4510

cele usługowe

1,1439

cele handlowe

0,2197

cele gastronomiczne

0,1666

cele mieszkaniowe

0,4338

cele garażowe

0,0825

W roku 2019 stan gruntów oddanych w trwały zarząd utrzymał się na niezmienionym poziomie.
Na przestrzeni ostatnich lat Wójt Gminy Pawłowice przekazał w trwały zarząd na rzecz gminnych
jednostek organizacyjnych 22 nieruchomości o łącznej powierzchni 22,086 ha.
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5. Ochrona środowiska
Gmina prowadzi działania na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz prawa ochrony środowiska i programu ochrony środowiska, w ramach których podejmowane
są uchwały precyzujące kierunki funkcjonowania Gminy.
5. 1. Zbiórka odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
W 2019 roku obowiązywały uchwalone w 2018 roku opłaty za odbiór odpadów segregowanych
w kwocie 10,50 zł. Opłata za odbiór odpadów oddawanych jako zmieszane wynosiła 21,00 zł.
Ogółem w 2019 r. odebrano od mieszkańców 7000 t odpadów komunalnych (zmieszane
i segregowane).
a) Zbiórka odpadów komunalnych zmieszanych
Zbiórka odpadów komunalnych w 2019 roku w głównej mierze odbywała się na zasadach
ustalonych od 2013 roku. Ilość odebranych zmieszanych odpadów komunalnych wynosiła
2448,74 ton. Dla porównania w roku 2018 ilość zebranych odpadów wyniosła 1475,15 ton.
b) Zbiórka odpadów segregowanych
W ramach systemu gospodarowania odpadami od mieszkańców gminy odbierane są odpady
segregowane, m.in. takie jak: tworzywa sztuczne, szkło, makulatura, odpady biodegradowalne,
odpady wielkogabarytowe, popiół, gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe, materiały izolacyjne,
papa i materiały papo-pochodne, przeterminowane leki, świetlówki, zużyte baterie
i akumulatory. Celem Gminy jest zwiększenie ilości odbieranych odpadów selektywnych
względem odpadów zmieszanych. Brak wykonania odpowiedniego poziomu segregowania
odpadów może spowodować naliczenie Gminie kar finansowych.
Minimalny wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
ROK

2017

2018

2019

2020

Wymagany poziom

20%

30%

40%

50%

Poziom osiągnięty
przez Gminę

30%

31%

Na dzień 31.05.2020 - brak danych

Minimalny wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych, innych niż niebezpieczne
ROK

2017

2018

2019

2020

Wymagany poziom

45%

50%

60%

70%

93%

Na dzień 31.05.2020
brak danych

-

Poziom osiągnięty
przez Gminę

57%

Maksymalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania
ROK

2017

2018

2019

2020

Wymagany poziom

45%

40%

40%

35%

Poziom osiągnięty
przez Gminę

44%

27%

Na dzień 31.05.2020
brak danych

-

Ilość odebranych odpadów bezpośrednio z nieruchomości oraz w PSZOK-u
Rok

2018

Segregowane (tworzywa sztuczne, szkło,
makulatura, bioodpady, popiół)

2019

2427,93 ton 2679,15 ton

gruz i odpady budowlane

868,96 ton 1411,40 ton
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c) Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych realizowana była dwa razy w roku, wiosną i jesienią,
poprzez tzw. „wystawki”. Niezależnie od tych terminów odpady wielkogabarytowe są
przyjmowane w PSZOK-u. Odpady wielkogabarytowe z terenu zabudowy wielorodzinnej zwartej
(Osiedle Pawłowice) są odbierane raz na dwa tygodnie, przez cały rok. Ilość odebranych odpadów
wielkogabarytowych w 2019 roku wynosiła 414,79 ton. Dla porównania w roku 2018 zebrano
325,86 ton.
d) Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK
Od 1 lipca 2013 r. na terenie Gminnego Zespołu Komunalnego (GZK) w Pawłowicach
przy ul. Mickiewicza 28a usytuowany jest PSZOK. To miejsce, gdzie mieszkańcy gminy mogą
oddać odpady segregowane poza wyznaczonymi terminami zbiórek oraz takie, które nie są
odbierane bezpośrednio z posesji, np. gruz, odpady budowlane, baterie, świetlówki,
przeterminowane lekarstwa. Do końca września mieszkańcy mogli oddawać odpady
do PSZOK-u od poniedziałku do piątku w godzinach pracy GZK. Od października zatrudniono
pracownika na ½ etatu do obsługi oraz wprowadzono regulamin odbioru odpadów, w tym
kontrolę osób wjeżdżających na teren PSZOK. Mieszkańcy mogą oddawać odpady
do kontenerów w wyznaczonych dniach oraz godzinach, skąd sukcesywnie są one odbierane
i przekazywane do dalszego zagospodarowania poza teren gminy przez podmiot zajmujący się
odbiorem odpadów komunalnych wybranym w drodze przetargu. W roku 2019 odebrano
z PSZOK-u 1600 ton odpadów.
Usytuowanie pojemników na odpady w centralnym miejscu zakładu pracy jakim jest GZK ma
charakter tymczasowy i jest bardzo uciążliwe. Wyznaczone miejsce powoduje utrudnienia
dla firmy odbierającej odpady, zakładu pracy jakim jest GZK oraz dla mieszkańców przywożących
odpady. Przeprowadzona w 2016 r. kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
wskazała konieczność wykonania szczelnego utwardzenia terenu usytuowania pojemników na
odpady. W związku z powyższym zdecydowano o budowie nowego PSZOK-u. Nadal będzie on
funkcjonował przy GZK, ale będzie zlokalizowany w innym miejscu, tuż przy siedzibie zakładu,
z dojazdem bezpośrednio z ul. Mickiewicza. Nowoczesny PSZOK zajmie około 11 arów i częściowo
ma być wybudowany na gruntach gminnych, a częściowo (6,5 ara) na gruntach należących
obecnie do Skarbu Państwa zarządzanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa KOWR.
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę
na podstawie zgody właściciela nieruchomości - Skarbu Państwa. Aktualnie gmina oczekuje
na przekazanie nieruchomości, aby móc rozpocząć inwestycję.
e) Likwidacja dzikich wysypisk i sprzątanie dróg
Dzikie wysypiska są sprzątane na bieżąco, co powoduje zmniejszenie ilości ich powstawania.
Po części jest to również wynikiem wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców oraz
funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Sprzątaniem
porzuconych odpadów i sprzątaniem pasów drogowych zajmuje się Gminny Zespół Komunalny.
5.2 Utylizacja azbestu
W październiku 2018 r. gmina otrzymała dotację ze środków unijnych w wysokości
975.617,00 zł na dofinansowanie kosztów demontażu i utylizacji azbestu oraz montażu nowego
pokrycia dachowego z limitem 8.000,00 zł wartości netto za tonę utylizowanego azbestu.
Dofinansowanie unijne wynosi 95%, a wkład Gminy Pawłowice 5%. Realizacja projektu była
prowadzona w roku 2019 i będzie kontynuowana w roku 2020. Mieszkańcy w sumie złożyli
50 wniosków o dofinansowanie, z czego podpisano 35 umów. W 2019 roku wypłacono
dofinansowanie 10 grantobiorcom na kwotę 246 579,63 zł. Gmina wypłaca mieszkańcom
dofinansowanie niezwłocznie po uzyskaniu transzy zaliczki z Urzędu Marszałkowskiego.
5.3. Redukcja niskiej emisji
Mając na uwadze zły stan powietrza, gmina Pawłowice konsekwentnie podejmowała działania,
które wspierały inwestycje ograniczające zanieczyszczenie powietrza uwzględniając potrzeby
indywidualnych gospodarstw domowych i instytucji gminnych. W ramach ograniczania niskiej
emisji dwutlenku węgla, zmniejszenia energochłonności instalacji i obiektów oraz pozyskania
na ten cel środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, Rada Gminy Pawłowice uchwaliła
23 lutego 2016 r. uchwałą nr XVI/144/2016 „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy
Pawłowice”.
Aby zwiększyć ilość usuwanych starych kotłów węglowych niespełniających wymagań 5 klasy,
Rada Gminy Pawłowice dnia 24 kwietnia 2018 r. podjęła uchwałę nr XXXVII/358/2018
w sprawie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Pawłowice na lata 2018-2019.
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Na podstawie przyjętego Programu w roku 2018 Gmina pozyskała 3.352.000,00 zł
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
952.000,00 zł tej kwoty to bezzwrotna dotacja, natomiast 2 mln 380 tys. zł jest pożyczką,
która, po realizacji Programu, może być częściowo umorzona. W ramach programu w latach
2018-2019 dotację otrzymało 477 właścicieli nieruchomości, w tym, w roku 2019, dotację
otrzymały 294 osoby. Wysokość dotacji wynosiła 70% kosztów kwalifikowanych instalacji
urządzenia grzewczego, jednak nie więcej niż 7.000,00 zł. Dzięki realizacji Programu w roku
2019 z terenu gminy zniknęło łącznie 294 kotłów węglowych zasypowych, a w ich miejsce zostało
zamontowanych:
- 160 kotłów węglowych 5 klasy z automatycznym dozowaniem paliwa,
- 14 kotłów na biomasę 5 klasy z automatycznym dozowaniem paliwa,
- 120 szt. kotłów gazowych.
W listopadzie 2019 roku przeprowadzono nabór chętnych do wymiany źródeł ciepła na 2020 rok.
Wnioski złożyło 178 właścicieli nieruchomości.
5.4. Odnawialne źródła energii
W 2019 roku podjęto kolejne działania związane z pozyskaniem energii ze źródeł odnawialnych.
Pozyskano środki na budowę 4 instalacji fotowoltaicznych typu on-grid o łącznej mocy
170,8 kWp. Wyprodukowana energia elektryczna będzie zasilała instalacje elektryczne instytucji
publicznych: Centrum Kultury w Pawłowicach, Osiedlowego Domu Kultury, Zespołu Szkół
Ogólnokształcących oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 w Osiedlu Pawłowicach. Efektem
ekologicznym projektu będzie roczne ograniczenie emisji CO 2 o 126,479 ton oraz emisji PM10
o 0,00634 ton. Zakładana roczna produkcja energii to 162,5 MWh rocznie. „Budowa instalacji
fotowoltaicznych dla instytucji publicznych w Gminie Pawłowice - etap 2” - dofinansowanie
w wysokości 661 376,50 zł w ramach RPO WSL 2014-2020.
5.5. Inne działania
- W ramach ochrony przed hałasem w roku 2019 zarządca drogi kontynuował proces zabudowy
ekranów akustycznych przy Drodze Krajowej nr 81 na odcinku Warszowice i Pawłowice.
- W sezonie grzewczym przeprowadzane są kontrole nieruchomości w zakresie możliwości
spalania odpadów oraz spalania paliwa niezgodnego z tzw. uchwałą antysmogową
dla województwa śląskiego.
- Gmina utrzymuje 8 czujników firmy Airly z Krakowa do badania stanu jakości powietrza, które
umieszczono po jednym w każdym sołectwie. Sensory pobierają następujące dane pomiarowe z
miejsc zamontowania: stężenie pyłów zawieszonych PM2.5 oraz PM10, temperaturę powietrza
wyrażoną w stopniach Celsjusza, wilgotność, ciśnienie. Dane pomiarowe przekazywane są
automatycznie do systemu i na bieżąco można je śledzić na mapie on-line pod adresem
https://map.airly.eu.
- Na stronie internetowej www.pawlowice.pl cały czas funkcjonuje zakładka dotycząca jakości
powietrza na terenie Gminy Pawłowice.
- Cyklicznie w lokalnej gazecie „Racje Gminne” pojawiają się artykuły dotyczące
zanieczyszczenia powietrza.
5.6. Opieka nad zwierzętami
W ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Pawłowice, uchwalonego przez Radę Gminy Pawłowice dnia
26 marca 2019 r. uchwałą nr VI/48/2019 organizowane i finansowane jest wyłapywanie
bezdomnych zwierząt z terenu gminy Pawłowice. Gmina ma podpisaną umowę z firmą Rapido
Marek Niżnik z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, a wszystkie odłowione zwierzęta trafiają
do Schroniska dla Zwierząt w Jastrzębiu-Zdroju. Zwierzęta odłowione i nieodebrane
ze schroniska przez ich właścicieli do 14 dni są poddawane sterylizacji lub kastracji
oraz czipowane i przekazywane do adopcji. W 2019 roku odłowiono 46 psów i poniesiono koszty
z tym związane w wysokości 64.243,93 zł.
Na terenie Pawłowic znajdują się dystrybutory z torebkami na psie odchody, do których wkłady
zakupuje Gmina. W 2019 roku zakupiono 65.000 sztuk zestawów ANIMALS za 13.591,50 zł.
Padłe zwierzęta z terenów, których właścicielem jest gmina, usuwane są na koszt gminy.
W 2019 roku było 16 przypadków odbioru padłych zwierząt. Koszt ich usunięcia wyniósł
418,75 zł. Natomiast ranne dzikie zwierzęta znalezione na terenie gminy przekazywane są
na koszt Gminy Pawłowice do Leśnego Pogotowia w Mikołowie. W 2019 roku było
22 przypadków odbioru rannych zwierząt, z tytułu czego poniesiono koszt 13.222,50 zł.
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6. Rolnictwo
Rolnicy z terenu gminy są członkami Śląskiej Izby Rolniczej, do której Gmina Pawłowice wnosi
corocznie odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Na terenie
gminy jest uprawianych 5.786 ha gruntów rolnych, w tym 350 ha powierzchni to stawy rybne.
Dla rolników w Urzędzie Gminy organizowane są dwa razy w miesiącu dyżury pracowników
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Pszczyny oraz Powiatowego Zespołu
Doradztwa Rolniczego z Pszczyny. Dodatkowo, w okresie od połowy marca do połowy maja
zorganizowano pomoc pracownika Ośrodka Doradztwa Rolniczego z Pszczyny w wypełnianiu
wniosków o dopłaty bezpośrednie do upraw oraz materiału siewnego, które należy składać drogą
elektroniczną. Zorganizowano również dwa szkolenia dla rolników.
Dwukrotnie w ciągu roku rolnicy mogą ubiegać się o zwrot części podatku zawartego
w zakupionym oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolniczej. W 2019 roku
261 rolników skorzystało z możliwości zwrotu podatku akcyzowego, a kwota wypłaty zwrotu
podatku wyniosła ponad 341.000,00 zł.
W gminie pielęgnowana jest tradycja organizacji gminnych dożynek - podziękowania rolnikom
za trud włożony w pracę i zebrane plony. Dożynki są organizowane co roku w innym sołectwie.
W organizację dożynek zaangażowana jest społeczność danego sołectwa wraz z pracownikami
Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnego Zespołu Komunalnego. W roku 2019
dożynki odbyły się 1 września w Pielgrzymowicach. Podczas dożynek rozstrzygane są konkursy
na „Najbardziej estetycznie zagospodarowaną zagrodę wiejską Gminy Pawłowice”
oraz „Najpiękniejszy ogródek przydomowy Gminy Pawłowice”. Nagrodzeni otrzymują bony
finansowe na zakup materiału szkółkarskiego (drzewa, krzewy).
W celu utrzymania w dobrym stanie technicznym urządzeń melioracyjnych i zabezpieczenia
terenów przed lokalnymi podtopieniami gmina przyznała dotacje z budżetu gminy, których
beneficjentami były Spółki Wodne w Pawłowicach, Pielgrzymowicach,
Warszowicach,
Jarząbkowicach. Dotacja z budżetu gminy dla spółek wodnych wyniosła: 130.733,11 zł.
Składki na spółki wodne płacone przez mieszkańców są bardzo niskie i nie wystarczają
na pokrycie kosztów realizacji zadań wykonywanych przez spółki. Składka na:
- Spółkę Wodną w Pielgrzymowicach od posesji do 1 ha wynosi 14,00 zł i za każdy następny
1 ha wynosi 2,00 zł.
- Spółkę Wodną w Pawłowicach od posesji do 1 ha wynosi 12,00 zł i za każdy następny
1 ha wynosi 5,00 zł.
- Spółkę Wodną w Jarząbkowicach od posesji do 1 ha wynosi 10,00 zł i za każdy następny
1 ha wynosi 5,00 zł.
- Spółkę Wodną w Warszowicach od posesji do 1 ha wynosi 12,00 zł i za każdy następny
1 ha wynosi 2,00 zł.
W roku 2019 r. cztery spółki wodne działające na terenie gminy z dotacji z budżetu Gminy
Pawłowice wykonały koszenia rowów melioracyjnych o długości 41.033 mb w I koszeniu,
39 552 mb w II koszeniu. Spółki ogółem wykonały konserwację 4.090 m rowów melioracyjnych.
Na terenach górniczych JSW S.A. naprawa urządzeń melioracyjnych jest prowadzona
przez KWK Pniówek. Ponadto, Gmina wykosiła 6 212 metrów rowów melioracyjnych
na nieruchomościach gminnych oraz zrealizowała konserwację 300 m rowów łącznie
z remontem jednego przepustu.

7. Oświata
W 2019 r. subwencja oświatowa z budżetu państwa wyniosła 23.728.405 zł, natomiast wydatki
na oświatę w gminie Pawłowice wyniosły 38.110.372,62 zł. W tym: wydatki bieżące 33.472.345,89 zł (ze środkami z UE) wydatki inwestycyjne - 4.638.026,73 zł.
Roczny koszt na ucznia w szkole za rok 2019 wyniósł: 12.192 zł.
Roczny koszt na dziecko w przedszkolu za rok 2019 wyniósł: 9.590,42 zł.
Liczba etatów nauczycieli w publicznych szkołach i przedszkolach w gminie: 291
Liczba zatrudnionych nauczycieli w publicznych szkołach i przedszkolach w gminie: 365
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Liczba etatów pracowników obsługi publicznych szkół i przedszkoli w gminie: 121
Liczba zatrudnionych pracowników obsługi publicznych szkół i przedszkoli w gminie: 148
Kompleksową obsługę finansową publicznych szkół i przedszkoli wykonuje Gminny Zespół
Oświaty (GZO), który jest jednostką organizacyjną Gminy nieposiadającą osobowości prawnej,
funkcjonującą na zasadach jednostki budżetowej. W 2019 r. w GZO liczba etatów wynosiła
14, natomiast liczba zatrudnionych pracowników 15. Wydatki na obsługę GZO w roku 2019
wyniosły 1.419.691,83 zł.
W roku 2019 na terenie gminy Pawłowice funkcjonowały następujące placówki oświatowe:
1) Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach;
2) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Pawłowicach,
3) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pawłowicach,
4) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Golasowicach,
5) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Krzyżowicach,
6) Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach,
7) Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Warszowicach,
8) Publiczne Przedszkole nr 1 w Pawłowicach,
9) Publiczne Przedszkole w Pielgrzymowicach,
10) Publiczne Przedszkole w Warszowicach.
W minionym roku funkcjonowały na terenie gminy niepubliczne przedszkola, które są
finansowane z budżetu gminy w wysokości 75 % kosztów ponoszonych na 1 dziecko
w przedszkolach publicznych w Gminie Pawłowice tj. 740,00 zł/na dziecko miesięcznie. Wyjątek
stanowi niepubliczne przedszkole w Jarząbkowicach (ze względu na brak przedszkola publicznego
w tym sołectwie) wybrane w trybie konkursowym, gdzie dotacja wynosi 100 % kosztów
ponoszonych na jedno dziecko w przedszkolach publicznych w Gminie Pawłowice.
Przedszkola niepubliczne działające na terenie Gminy Pawłowice w roku 2019:
- Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia” w Pawłowicach, do którego uczęszczało średnio
41 dzieci miesięcznie;
- Niepubliczne Przedszkole „Iskierka” w Osiedlu Pawłowice, do którego uczęszczało średnio
60 dzieci miesięcznie;
- Niepubliczne Przedszkole „Eduś” w Pawłowicach, do którego uczęszczało średnio 30 dzieci
miesięcznie;
- Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP im. Bł. Edmunda
Bojanowskiego w Pawłowicach, do którego uczęszczało średnio 25 dzieci miesięcznie;
- Niepubliczne -Przedszkole "Jaś i Małgosia" w Jarząbkowicach, do którego uczęszczało średnio
25 dzieci miesięcznie.
Ponadto, na terenie Gminy działa niepubliczny żłobek PEPA dysponujący 60 miejscami. Żłobek
otrzymał w roku 2019 dotację z budżetu gminy w kwocie 236.600,00 zł (tj. 350,00 zł miesięcznie
na jedno dziecko).
Ogólna liczba uczniów i oddziałów w publicznych placówkach oświatowych
od stycznia do sierpnia 2019 r.
Typ placówek

Liczba oddziałów

Liczba uczniów

szkoły podstawowe
(SP i oddziały gimnazjalne)

93

1841

ponadgimnazjalne
(Zespół Szkół Ogólnokształcących)

16

388

109

2229

26

633

135

2862

Razem:
Szkoły Podstawowe +
Zespół Szkół Ogólnokształcących
Przedszkola
OGÓŁEM
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Ogólna liczba uczniów i oddziałów w publicznych placówkach oświatowych
od września do grudnia 2019 r.
Typ placówek

Liczba oddziałów

Liczba uczniów

szkoły podstawowe

84

1647

ponadgimnazjalne (ZSO)
w tym:
technikum
liceum
szkoła branżowa

22

544

Razem SP+ZSO

106

2191

Przedszkola

27

642

OGÓŁEM

133

2966

10
8
4

Liczba uczniów będących mieszkańcami, a uczęszczających do szkół podstawowych w innych
gminach: 177
Liczba uczniów niebędących mieszkańcami, a uczęszczających do szkół podstawowych
w gminie Pawłowice: 131.
Liczba dzieci będących mieszkańcami gminy Pawłowice, a uczęszczających do publicznych
przedszkoli w innych gminach: 15.
Liczba dzieci niebędących mieszkańcami Gminy, a uczęszczających do publicznych przedszkoli
w gminie Pawłowice: 7.
Liczba dzieci będących mieszkańcami gminy Pawłowice, a uczęszczających do niepublicznych
przedszkoli w innych gminach: 17.
Liczba dzieci niebędących mieszkańcami, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli
w gminie Pawłowice: 28.
a) Wygaszanie gimnazjów
31 sierpnia 2019 r. zakończyły działalność oddziały gimnazjalne w Szkole Podstawowej nr 1,
Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej w Pielgrzymowicach. Zgodnie z art. 127 ust. 2
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) w październiku podjęto uchwałę o zakończeniu działalności
gimnazjów. Dzięki długofalowym działaniom prowadzonym od roku 2016 likwidacja gimnazjów
odbyła się bez żadnych trudności kadrowych, wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjach
znaleźli zatrudnienie w szkołach podstawowych.
b) Ogólnopolski strajk nauczycieli
Do ogólnopolskiej akcji strajkowej w Gminie Pawłowice włączyło się 9 jednostek oświatowych
(PP Warszowice nie przystąpiło do akcji). Akcja rozpoczęła się 8 kwietnia 2019 i została
zawieszona 27 kwietnia 2019 do września 2019. Postulaty ogólnopolskiej akcji strajkowej
dotyczyły między innymi protestu przeciwko zmianom w oświacie oraz wprowadzenia podwyżek
wynagrodzeń dla nauczycieli.
Dzięki podjętym działaniom przeprowadzono egzaminy ósmoklasisty, egzamin gimnazjalny oraz
egzamin maturalny w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pawłowice.
Za czas strajku nauczycielom, którzy czynnie w nim uczestniczyli, dokonano potrącenia
wynagrodzenia zgodnie z art. 23 ust.2 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów
zbiorowych na łączną kwotę brutto 334 102,48 zł oraz koszty pracodawcy 64 141,73 zł.
Nauczyciele w roku 2019 otrzymali podwyżkę na poziomie 14,6%. Na koniec roku 2019 budżet
oświaty uzupełniono z budżetu gminy o brakującą kwotę 1.183.962,00 zł.
c) Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
W roku szkolnym 2018/2019 w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących wchodziły: liceum
ogólnokształcące, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła branżowa I stopnia.
W roku szkolnym 2019/2020 w skład Zespół Szkół Ogólnokształcących wchodzą: liceum
ogólnokształcące, technikum, szkoła branżowa I stopnia.
Kierunki kształcenia w technikum w roku 2018/2019 i 2019/2020: technik logistyk, technik
chłodnictwa i klimatyzacji, technik górnictwa podziemnego, technik elektryk.
29

Kształcenie w zawodzie technik logistyk rozpoczęto 1 września 2015 r. na podstawie
porozumienia z firmą JAS-FBG S.A. Od 1 września 2017 r. rozpoczęto kształcenie w zawodzie
technik chłodnictwa i klimatyzacji na podstawie porozumienia z firmą JBG-2 Sp. z o.o.,
a od 1 września 2018 r. rozpoczęto kształcenie w zawodzie technik elektryk oraz przywrócono
kształcenie w zawodzie technik górnictwa podziemnego na podstawie porozumienia z JSW S.A.
Praktyczna nauka zawodu realizowana jest w oparciu o bazę techniczną firm: JSW S.A. - KWK
Pniówek (technik górnictwa podziemnego, elektryk) JAS-FBG S.A. (logistyk), JBG-2 Sp. z o.o.
(chłodnictwo i klimatyzacja), z którymi gmina sukcesywnie podpisuje stosowne porozumienia
o współpracy i organizacji praktycznej nauki zawodu. Od 1 września 2018 r. uczniowie klas
patronackich JSW S.A. otrzymują stypendium w kwocie 250,00 zł miesięcznie. Dodatkowo trzech
najlepszych uczniów otrzymuje stypendium roczne odpowiednio 1800,00 zł, 1500,00 zł
i 1000,00 zł. Warunkiem otrzymania stypendium jest brak godzin nieusprawiedliwionych.
W 2019 r. pawłowickie technikum zajęło 11 miejsce w województwie śląskim
w ogólnopolskim rankingu tygodnika Perspektywy.
Wyniki egzaminów matur w 2019 r.
Nazwa szkoły

Pawłowice

Powiat
Pszczyński

Województwo
Śląskie

Kraj

Zespół Szkół
Ogólnokształcących
Pawłowice

87,27%

83,82%

79,70%

80,5

Liceum
Ogólnokształcące
Pawłowice

86,11%

89,71%

85,57%

86,4

Technikum
Pawłowice

89,47%

72,77%

70,73%

70,50

Od 01.09.2016 r. do 28.02.2019 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących realizowany był projekt
unijny „Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego
do potrzeb rynku pracy w oparciu o Sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego”
skierowany do 456 uczniów. Celem głównym projektu było zwiększenie efektywności kształcenia
zawodowego w 11 szkołach i placówkach oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe na
terenie Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, Miasta Bytom, Gminy Pawłowice oraz Powiatu
Pszczyńskiego
we
współpracy
z
pracodawcami.
Wartość
projektu
ogółem
dla wszystkich udziałowców 7,2 mln. Liderem projektu była Katowicka Specjalna Strefa
Ekonomiczna S.A. Gmina otrzymała w 2018 kwotę: 210.836,70 zł. W roku 2019 projekt
zakończono i rozliczono.
W listopadzie 2019 r. złożono w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach wniosek
o dofinansowanie ze środków unijnych zadania "Kształcimy zawodowców - odpowiadamy
na realne zapotrzebowanie rynku". Projekt skierowany będzie do 60 uczniów z technikum
w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach, którzy wezmą udział
w stażach u pracodawców i 5 nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy podniosą swoje
kompetencje poprzez szkolenia i studia podyplomowe. W ramach projektu doposażona zostanie
pracownia elektryczna. Dofinansowanie w wysokości: 399 368,12 zł (wartość całkowita projektu:
420 387,50 zł).
d) Klasy mistrzostwa sportowego
W szkole podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Pawłowicach od 1 września 2017 r.
zorganizowano kształcenia w klasach mistrzostwa sportowego w dyscyplinach piłka nożna
i pływanie. W roku szkolnym 2018/2019 oraz 2019/2020 zorganizowano tylko nabór do klasy
mistrzostwa sportowego w dyscyplinie pływanie, ponieważ nabór do klasy piłki nożnej nie cieszył
się dużym zainteresowaniem. Uczniowie klas mistrzostwa sportowego biorący udział
w zawodach organizowanych przez Polski Związek Pływania osiągają wysokie wyniki: I miejsca
na Mistrzostwach Śląska w konkurencjach na 100 i 200 m w stylu dowolnym, 100 i 200 m
w stylu zmiennym oraz w sztafecie 4x100 m. Trzech zawodników zostało powołanych do kadry
narodowej Polskiego Związku Pływania na sezon 2018/2019, a 2 zawodników na sezon
2019/2020.
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e) Inwestycje oświatowe
W roku 2019 realizowane
4.638.026,73 zł.

były

zadania

inwestycyjne

oświatowe

na

ogólną

kwotę

Ze względu na reformę oświatową przystąpiono do rozbudowy budynku Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Golasowicach. W 2019 r. wykonano pierwszy etap prac obejmujący dobudowę
dwóch sal lekcyjnych dostosowanych do zajęć fizyki i chemii wraz z zapleczem
i komunikacją, wydzielono klatkę schodową i zabudowano klapę oddymiającą oraz zainstalowano
wentylację napowietrzającą, aby dostosować klatkę do przepisów przeciwpożarowych,
odmalowano elewację oraz wymieniono pokrycie z blachy na dachu budynku. Pozostały zakres
prac, m.in. przebudowa sali gimnastycznej, zostanie wykonany w roku 2020.
W roku 2019 zakończono modernizację Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pawłowicach,
w tym również szkolnych boisk. Na nawierzchniach asfaltowych do gry w siatkówkę, koszykówkę
i piłę ręczną ułożono poliuretan. Boiska wyposażono w niezbędne urządzenia, wykonano nowy
piłkochwyt oddzielający boiska od sąsiedniej działki. Wykonano bieżnię okólną o nawierzchni
poliuretanowej wraz ze skocznią w dal oraz trybuny dla publiczności. Ta duża inwestycja
obejmująca w latach wcześniejszych również remont i rozbudowę przedszkola
„W Modrzewiowym Ogrodzie”, termomodernizację wraz z częściową przebudową budynku szkoły,
wymianę instalacji wentylacji kuchni i instalacji hydrantowej zamknęła się kwotą
6.853.313,18 zł.
W Zespole Szkół Ogólnokształcących, ze względu na prowadzone kierunki kształcenia
w technikum, zaadoptowano klasy na pracownie elektryczną, logistyczną oraz dla chłodnictwa
i klimatyzacji. Całkowity koszt zadania wyniósł 1 059 098,92 zł. Na realizację zadania pozyskano
unijne środki finansowe w kwocie756.776,37 zł.
W wyniku szkód górniczych powstałych w ZSP w Krzyżowicach przeprowadzono remont szkoły
(bez sali gimnastycznej). W wyniku reformy oświaty i pojawieniem się klas siódmych i ósmych
zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy szkoły.
Podpisano umowę na opracowanie w/w dokumentacji i biuro projektowe w dniu 12.12.2019 r.
złożyło dokumentację do sprawdzenia.
Niewystarczająca ilość miejsc w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Pawłowicach w stosunku
do zapotrzebowania oraz niekorzystne warunki lokalowe spowodowały konieczność przebudowy
budynku przedszkola. Przygotowany projekt budowlany, w wyniku postanowienia Wydziału
Architektury Starostwa Powiatowego, należało uzupełnić o zabudowę wewnętrznej windy
dla osób niepełnosprawnych, w związku z czym w roku 2019 przystąpiono do realizacji
pierwszego etapu, który nie wymagał pozwolenia na budowę (remont sanitariatów, wymiana
stolarki okiennej w czterech salach). Projekt uzupełniono o dobudowę windy, a realizacja
drugiego etapu została przesunięta na 2020 r.
Publiczne Przedszkole w Warszowicach – wydłużająca się procedura uzyskania pozwolenia
na budowę w związku z koniecznością dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych poprzez
zabudowę windy spowodowała przesunięcie terminu rozpoczęcia robót. W roku 2019, w wyniku
przetargu, rozpoczęto prace budowlane z terminem zakończenia w 2020 r. Zakres prac obejmuje
również montaż windy osobowej.
Szkoła Podstawowa w Warszowicach - opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową
przebudowy dachu szkoły i uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszono przetarg na roboty
budowlane, ale z uwagi na koszt przekraczający środki finansowe budżetu Gminy Pawłowice,
postępowanie unieważniono.
f) Opieka medyczna, pedagogiczna i logopedyczna
Opieka medyczna realizowana była przez pielęgniarki dyżurujące w szkołach na terenie gminy.
Pielęgniarki prowadziły zajęcia profilaktyki zdrowotnej z uczniami, kontrole stanu zdrowia,
udzielały doraźnej pomocy w nagłych przypadkach. W ramach profilaktyki przeciwdziałania
próchnicy dzieci i młodzież ze wszystkich gminnych szkół miały dostęp do dentobusa, w którym
przeprowadzono przeglądy stomatologiczne oraz edukację dotyczącą dbania o zęby.
Proces opieki i wychowania był wspierany przez pracę pedagogów szkolnych. W przedszkolach
i szkołach podstawowych byli również zatrudniani logopedzi pracujący z dziećmi z problemami
logopedycznymi.
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g) Świetlica
W każdej szkole podstawowej na terenie gminy, w ramach zadań opiekuńczych realizowanych
przez gminę, funkcjonuje świetlica, której zadaniem jest sprawowanie opieki nad uczniami przed
i po zajęciach szkolnych. Uczniowie pod opieką nauczycieli mogą odrabiać lekcje, oczekiwać
na obiad, autobus powrotny do domu czy lekcje. Świetlice szkolne były czynne od godziny 7.00
do godziny 16.00.
h) Dożywianie
W każdej szkole i przedszkolu dzieci i uczniowie mają możliwość korzystania ze stołówki. Szkoły
zapewniają obiady i herbatę dla uczniów. W przedszkolach dzieci mogą korzystać
ze śniadań, obiadów i podwieczorków. Opłaty wnoszone za posiłki nie są wysokie, gdyż zgodnie
z przepisami, uczniowie mogą pokrywać jedynie koszt zakupu produktów, a koszty mediów
i personelu pokrywa gmina. Ośrodek Pomocy Społecznej, na podstawie umowy z dyrektorem
szkoły, pokrywał koszty wyżywienia 16 uprawnionych uczniów.
Dożywianie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.
Placówka

liczba dożywianych uczniów
ogółem

ZSO w Pawłowicach Osiedlu

w tym finansowani przez
OPS

63

2

SP nr 1 w Pawłowicach

240

1

ZSP w Pawłowicach Osiedlu

320

4

ZSP w Golasowicach

145

0

ZSP w Krzyżowicach

78

6

216

0

66

0

PP nr 1 w Pawłowicach

149

3

PP w Pielgrzymowicach

99

0

PP w Warszowicach

94

0

SP w Pielgrzymowicach
SP w Warszowicach

Razem

1470

16

i) Zajęcia pozalekcyjne
Proces edukacji to nie tylko obowiązkowe zajęcia szkolne, lecz również proces wspierania
uczniów w rozwijaniu ich zainteresowań, uzdolnień a także wspierania uczniów mających
problemy w nauce. Szkoły realizowały zajęcia pozalekcyjne w różnym zakresie. Były to zajęcia
informatyczne, przedmiotowe, sportowe. Uczniowie uczestniczyli również w zajęciach chórów,
zespołów wokalnych i teatralnych. Realizowano także inne zajęcia artystyczne
tj. plastyczne, fotograficzne, filmowe, decupage, czytelniczo-medialne, krawieckie.
Od stycznia 2018 r. do czerwca 2019 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pawłowicach,
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krzyżowicach, Szkole Podstawowej w Warszowicach
realizowany był projekt dofinansowany z Unii Europejskiej „Uczymy się dla siebie, nie dla szkoły”.
Projekt zakładał przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwijanie
u uczniów kompetencji kluczowych w ramach nauk matematyczno-przyrodniczych i języków
obcych. Zajęcia były przeprowadzane w małych grupach, z naciskiem na praktyczne
zastosowanie wiedzy w doświadczeniach, co zapewniało wyższą skuteczność nauczania.
Dofinansowanie projektu wyniosło 694.764,34 zł (całkowita wartość projektu: 817.605,11 zł).
j) Dowóz uczniów do szkół, w tym szkół specjalnych
Obowiązek dowozu uczniów do szkół określony został w ustawie o systemie oświaty. Gmina
zgodnie z przepisami jest zobowiązana dowozić uczniów do szkół i przedszkoli, jeżeli droga ucznia
z domu do szkoły obwodowej przekracza:
3 km – dzieci 5 i 6-letnie, uczniowie klas I-IV szkół podstawowych,
4 km – uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych i uczniowie oddziałów gimnazjalnych
do czasu ukończenia szkoły, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
32

Obowiązek dowozu realizowany był głównie poprzez Komunikację Lokalną Gminy Pawłowice,
Międzygminny Związek Komunikacyjny w Jastrzębiu-Zdroju oraz Powiat Pszczyński. Trasy
i godziny przejazdu w kierunku Studzionki, Jastrzębia-Zdroju, Żor, Pszczyny, Strumienia, Bąkowa
dostosowane są do zajęć szkolnych. Niektóre kursy są realizowane tylko w dni nauki szkolnej.
Liczba uczniów dowożonych do szkół i przedszkoli w gminie.
Placówka

Liczba uczniów

SP nr 1

50

SP nr 2

5

SP Golasowice

18

SP Krzyżowice

0

SP Pielgrzymowice

15

SP Warszowice

1

PP nr 1

0

PP w MO

2

PP Golasowice

4

PP Krzyżowice

0

PP Pielgrzymowice

7

PP Warszowice

0

Razem

102

W roku 2019 zgodnie z ustawą prawo oświatowe organizowany był również dowóz uczniów
do szkół specjalnych. Prowadzenie takich placówek jest zadaniem własnym powiatu, dlatego
uczniowie byli umieszczani w takich placówkach za pośrednictwem Starosty Pszczyńskiego,
na wniosek rodziców i na podstawie orzeczenia z poradni.
Liczba uczniów dowożonych do szkół specjalnych.
Lokalizacja szkoły

Liczba uczniów

Katowice
Jastrzębie Zdrój

1
14

Żory
Goczałkowice, Pszczyna

6
23

Kraków

1

ZSP Pawłowice

9

Razem

54

k) Bezpieczna droga do szkoły
Gmina zwraca uwagę na zapewnienie uczniom bezpiecznego dojścia do szkoły. Na najbardziej
newralgicznym przejściu przez ul. Wodzisławską w Pawłowicach (przy mleczarni) na wniosek
gminy powiat pszczyński zamontował światło pulsujące.
Jak co roku, uczniowie szkół podstawowych przystępowali do egzaminu na kartę rowerową, którą
łącznie zdobyło 220 uczniów.
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Liczba kart rowerowych wydanych w poszczególnych placówkach.
Placówka

Liczba kart rowerowych

SP1

61

SP2

62

SP Warszowice

45

SP Pielgrzymowice

18

SP Krzyżowice

11

SP Golasowice

23

razem

220

l) Wypadki w szkołach
W roku 2019 w gminnych szkołach miało miejsce 37 wypadków. Najczęściej były to zdarzenia
podczas zajęć wychowania fizycznego, podczas których dochodzi do lekkich kontuzji. Zdarzają
się również wypadki na korytarzach, boisku, basenie i placach zabaw. Biorąc jednak pod uwagę
fakt, że nie są one ciężkie, należy uznać gminne placówki za bezpieczne. Mając na uwadze
bezpieczeństwo w szkołach i przedszkolach, dyrektorzy zwracają uwagę na potrzebę monitoringu
wizyjnego zarówno w budynku jak i w jego otoczeniu. Z jednej strony wpływa
to na poczucie bezpieczeństwa wśród uczniów i ogranicza konflikty między uczniami, z drugiej
przeciwdziała niszczeniu mienia.
Ł) Programy stypendialne z budżetu gminy
Stypendium Szansa funkcjonuje od 2004 roku, dotychczas przydzielono 216 stypendiów,
w tym w 2019 roku przydzielono 13 stypendiów na łączną kwotę 4450 złotych miesięcznie.
Stypendium Motywacja funkcjonuje od 2008 roku, dotychczas przydzielono 114 stypendiów
tym w 2019 roku przydzielono 3 stypendia na kwotę 900 złotych miesięcznie.
Stypendium Warto się uczyć funkcjonuje od 2013 roku, dotychczas przydzielono
67 stypendiów, w tym w 2019 roku przydzielono 10 stypendiów na kwotę
2000 złotych miesięcznie.
Stypendium Warto się uczyć dla absolwentów szkół podstawowych funkcjonuje
od 2019 roku, przydzielono 10 stypendiów na kwotę 2000 złotych miesięcznie.
W gminie Pawłowice od wielu lat organizowane są liczne konkursy dla uczniów.
W roku 2019 zorganizowano:
1) Konkurs o tytuł najlepszego absolwenta – dla uczniów szkół podstawowych, oddziałów
gimnazjalnych i uczniów ZSO; konkurs został rozstrzygnięty w czerwcu w trzech kategoriach,
zależnie od typu placówek; uczniowie otrzymali nagrody finansowe o różnej wartości;
zgłoszono łącznie 37 wniosków, do nagrody wytypowano 9 uczniów.
2) Konkurs o tytuł najlepszego sportowca – dla uczniów szkół podstawowych, oddziałów
gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych; laureaci miejsc od I do III otrzymali statuetki
i nagrody finansowe; zgłoszono łącznie 34 wnioski, czołowe miejsca zajęło 14 uczniów.
3) Konkurs o tytuł najlepszego ucznia – dla uczniów szkół podstawowych, oddziałów
gimnazjalnych i uczniów ZSO; zgłoszono 87 wniosków, warunki konkursu spełniało 69
uczniów, z czego 46 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów pojechało na dwudniową
wycieczkę do Gniezna-Biskupina-Poznania, natomiast 2 uczniów szkół ponadgimnazjalnych
otrzymało nagrody finansowe.
4) Konkursy przedmiotowe dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z języka polskiego,
języka angielskiego, matematyki i historii; nagrodą dla laureatów miejsc I-III były karty
prezentowe do sklepu sportowego wręczone podczas uroczystej gali w czerwcu.
5) Konkursy dla uczniów klas I-III szkół podstawowych: matematyczny, przyrodniczo –
ekologiczny, ortograficzny i recytatorski; nagrodą dla laureatów miejsc I-III były karty
prezentowe do sklepu portowego wręczone podczas uroczystej gali w czerwcu.
6) Konkursy organizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących pod patronatem Wójta
Gminy Pawłowice dla uczniów szkół podstawowych i
klas gimnazjalnych: ”Papieski”,
„Przyrodniczy”, „Matematyczny”, „Językowy”.m) Osiągnięcia szkół z terenu Gminy Pawłowice
w konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich roku 2019.
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Zespół Szkół Ogólnokształcących
- XXV Jubileuszowy Ogólnopolski Konkursu na Pracę ,, Fizyka i ekologia” – finalista
(wyróżnienie I stopnia w finale za pracę) oraz I miejsce w sesji plakatowej
- XVII Ogólnopolski Konkurs Fizyczno – Fotograficzny ,,Zjawiska fizyczne wokół nas” I miejsce w kat. eksperyment
- VIII Ogólnopolski Konkurs „Liga Młodych Logistyków”- finaliści w pierwszej dziesiątce drużyn
- IX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Logistycznej - VIII miejsce
-Ogólnopolski Konkurs Biblijny „Sola Scriptura”- II miejsce
Szkoła Podstawowa nr 1 w Pawłowicach
- Ogólnopolski Konkurs z Fizyki „Lwiątko”-wyróżnienie – tytuł- TAON
Szkoła Podstawowa nr 2 w Pawłowicach
- Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia - laureat
- Ogólnopolski konkurs z języka angielskiego „Olimpus”- laureat
- Ogólnopolski Konkurs Fizyczno - Fotograficzny w kat. eksperyment -laureat
Szkoła Podstawowa w Golasowicach
- Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur – 2 uczniów wyróżnienie w kat. Maluch
Szkoła Podstawowa w Warszowicach
- Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX - wynik bardzo dobry w kat. Ducks
- Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur - wyróżnienie w kat. Maluchy
Szkoła Podstawowa w Pielgrzymowicach
- Ogólnopolska kampania Społeczna #Słowa Krzywdzą została najlepszą kampanią konkursu
Mądrzy Cyfrowi 2019; uczniowie zaangażowani w działania wzięli udział m.in. w III Kongresie
Praw Obywatelskich, cremonii I Can Children’s Global Summit organizowanej przez Design
for Change w Rzymie.

8. Kultura
Gminny Ośrodek Kultury (GOK) jest instytucją kultury posiadająca osobowość prawną.
W skład GOK-u wchodzi Centrum Kultury w sołectwie Pawłowice oraz filia Centrum Kultury
- Osiedlowy Dom Kultury w sołectwie Osiedle Pawłowice. W 2019 r. w GOK-u liczba etatów
wynosiła 21,38. Zatrudnionych pracowników na umowę o pracę było 24 oraz 16 osób na roczne
umowy zlecenia. GOK otrzymał dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości
2.113.000,00 zł, dotację celową na zakupy inwestycyjne w wysokości 20.809,27 zł. Przychody
własne wyniosły 519.448,93 zł.
GOK organizuje oraz współorganizuje wraz z innymi instytucjami, związkami, stowarzyszeniami,
placówkami oświatowymi czy lokalnymi grupami wydarzenia o charakterze kulturalnym
i rozrywkowym na terenie gminy. Prowadzi zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz imprezy.
Działalność prowadzona jest również w budynku dawnego Kółka Rolniczego w Pielgrzymowicach
oraz w domach ludowych i strażnicach. Liczba wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych w 2019 r.
wyniosła 198 (w 2018 r. było to 194). Przedsięwzięcia GOK-u cieszą się dużym uznaniem wśród
odbiorców.
Do kalendarza stałych imprez cyklicznych należą i były organizowane w 2019 r.:
- Dni Gminy Pawłowice,
- Przegląd Zespołów Ludowych „Złoty Talizman”,
- Gminny Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej,
- Konkurs plastyczny „Malujemy z natury”,
- Konkurs plastyczny „Wielkanocne Jajo”,
- Gminne Dyktando im. Heleny Brzozowskiej o Tytuł Mistrza Ortografii,
- Pawłowickie Spotkania Teatralne „Melpomania”,
- Jarmark Wielkanocny i Bożonarodzeniowy.
GOK regularnie organizuje również: dyskoteki dla dojrzałych, dopołudniowe spotkania
z kulturą, cykle teatralne Wesołe Bajeczki i Podusiowy Teatrzyk, wystawy w galerii „II Piętro”.
Od lipca w Osiedlowym Domu Kultury działa pracownia szkła artystycznego utworzona dzięki
pozyskanym za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Ziemia Pszczyńska, której gmina
Pawłowice jest członkiem, unijnym środkom finansowym.
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W doskonale wyposażonej sali widowiskowej z prawie 300 miejscami dla publiczności odbywały
się zwykle przy kompletnej widowni spektakle teatralne, koncerty i występy kabaretów. Raz
w miesiącu organizowano seanse filmowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Nowością jest
rozpoczęty we wrześniu cykl teatrów dla osób dorosłych „Teatr Współczesny”, który od samego
początku cieszy się wyjątkową popularnością. Aby poprawić jakość możliwości technicznych sali
zakupiony został zestaw oświetlenia scenicznego oraz mikser i stacja robocza video. Uzupełnione
bądź wymienione zostało również wyposażenie zaplecza kuchennego przy sali bankietowej
w Centrum Kultury oraz kuchni Osiedlowego Domu Kultury, które są wykorzystywane
w organizacji imprez bądź wynajmowane.
a) Grupy i zespoły:
GOK Pawłowce prowadzi 15 grup i zespołów:
- 5 zespołów ludowych: Dziecięcy Zespół Regionalny „Pawłowice”, Talizman, Jarząbkowianki,
Pielgrzymowianie i Niezapominajki;
- 5 zespołów wokalnych: Pawłowickie Babeczki, Margo, Retro, Viola, grupa wokalna Fantazja;
- 4 grupy teatralne/musicalowe: grupa teatralna 20+, grupa musicalowa eM, Teatr Ruchu
i Animacji TRiA oraz grupa Mała Fanaberia;
- grupa wolontariuszy Spinacz.
Ważniejsze osiągnięcia grup i zespołów w 2019 r.:
- I miejsce na VIII Festiwalu Powiatowym Pieśniczki i Przyśpiewki Śląskie w Żorach w kategorii
klas I-IV szkoły podstawowej dla Dziecięcego Zespołu Regionalnego „Pawłowice”,
- Wyróżnienie na VII Rybnickim Dziecięcym Festiwalu Teatralnym „Przestrzeń wyobraźni”
dla grupy teatralnej TRiA za spektakl pt. „Sen letniego wieczoru”.
- II miejsce w kategorii zespołów śpiewaczych a capella na XXVI Międzynarodowym Przeglądzie
Zespołów Regionalnych Złoty Kłos 2019 w Zebrzydowicach dla zespołu Talizman
- II miejsce na XXV Dziecięcym Festiwalu Teatralnym w Czerwionce – Leszczynach dla grupy
teatralnej Mała Fanaberia za spektakl pt; „Gwiazdy, gwiazdki, gwiazdeczki”
- II miejsce na 52 Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych Brenna 2019
dla zespołu Niezapominajki,
- II miejsce w Konkursie Solo Song w Rybniku w kategorii „Zaśpiewam Ci Polsko” dla Hanny
Skorupki z grupy musicalowej eM
- wyróżnienie na IX Festiwalu Piosenki Europejskiej w Wiśle dla Katarzyny Wantuły z grupy
musicalowej eM

- I miejsce na Przesłuchaniach Finałowych XXVI edycji Regionalnego Przeglądu Pieśni
„Śląskie Śpiewanie” im. prof. Adolfa Dygacza dla Dziecięcego Zespołu Regionalnego
„Pawłowice”, w nagrodę dzieci uczestniczyły w trzydniowych warsztatach artystycznych
w Koszęcinie - siedzibie zespołu pieśni i tańca „Śląsk”.
W roku 2019 jubileusze obchodziły gminne zespoły:
15 lat - RETRO z Pniówka
20 lat - VIOLA z Golasowic – laureat nagrody Za Zasługi dla Gminy Pawłowice 2019
25 lat - Jarząbkowianki z Jarząbkowic
Premiery w 2019 r.
- luty – spektakl „Gwiazdy, gwiazdki, gwiazdeczki” grupy teatralnej Mała Fanaberia
- czerwiec – spektakl „Karuzela zderzeń” grupy musicalowej eM
- listopad – spektakl „Historia szczurów spod pagórka: 30 synów, przyszły zięć i wyjątkowa
córka” grupy teatralnej 20+
- grudzień – spektakl „Odłamki diabelskiego lustra” grupy teatralnej TRiA
b) Zajęcia stałe:
GOK prowadzi 15 kółek zainteresowań z uwzględnieniem grup wiekowych – 12 dla dzieci
i młodzieży (zajęcia językowe, plastyczne, muzyczne, taneczne, teatralne, szachowe
i ceramiczne) i 3 kursy EDUS dla seniorów (kursy językowe, komputerowe, plastyczne).
Promocja i bogata oferta zajęć dla dzieci pozwalają na osiągnięcie bardzo wysokiego wskaźnika
ilości osób uczestniczących w zajęciach. W sezonie 2019/2020 na zajęcia dla dzieci i młodzieży
uczęszcza ok. 240 osób, a kursach EDU-S oraz zajęciach dla dorosłych ok. 60 osób.
c) Ognisko Muzyczne:
W GOK działa Ognisko Muzyczne. Zajęcia składają się z indywidualnych lekcji gry
na instrumencie oraz zajęć wokalnych, jak również zajęć umuzykalniania obejmujących naukę
teorii muzyki i rytmiki prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę. W GOK działają klasy
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fortepianu, fletu poprzecznego, gitary, skrzypiec, akordeonu, klarnetu, śpiewu solowego
i perkusji. Zajęcia Ogniska Muzycznego prowadzone są od siedmiu lat. W sezonie 2018/2019
na zajęcia uczęszczało 78 dzieci. W sezonie 2019/2020 do ogniska uczęszcza 72 uczniów,
przy czym niektórzy z nich uczą się grać na kilku instrumentach bądź uczestniczą w zajęciach
wokalnych.
d) Inicjatywa lokalna:
W ramach inicjatyw lokalnych grupy mieszkańców złożyły wnioski, które zostały ocenione
wg kryteriów przyjętych w uchwale nr XXIX/283/2017 Rady Gminy Pawłowice z dnia
20 czerwca 2017 r. W sumie w gminie zrealizowano 28 zadań na kwotę 55.053,87 zł. W ramach
inicjatyw lokalnych odbyły się festyny, świąteczne warsztaty cukiernicze, uroczystości z okazji
Dnia Dziecka, Dnia Matki, Dnia Kobiet, Gminne Zawody Pierwszej Pomocy, zawody wędkarskie,
spotkania seniorów.
e) Racje Gminne:
Dwutygodnik Gminy Pawłowice wydawany jest w formacie A4, w pełnym kolorze, 16 stron,
nakład 1300 egzemplarzy. Dystrybucją gazety zajmowało się 26 punktów sprzedaży. W okresie
od I – XII/2019 wydanych zostało łącznie 31200,00 egzemplarzy gazety, z czego udział
sprzedanych gazet wyniósł ok.83% (25966 sprzedanych).
f) Promocja:
Promocja działalności GOK odbywa się za pośrednictwem gazety Racje Gminne, strony
internetowej, na Facebooku, poprzez media, banery informacyjne, plakaty i ulotki oraz
bezpośredni kontakt z potencjalnymi odbiorcami (np. z dyrektorami i nauczycielami szkół
z terenu gminy i okolic).
g) Środki finansowe zewnętrzne:
W 2019 roku GOK otrzymał od Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. środki
w wysokości 28.350,00 zł na dofinansowanie realizacji takich imprez jak Jarmarki Świąteczne,
Ogólnopolski Przegląd Zespołów Ludowych „Złoty Talizman” oraz cykl spektakli dla dzieci „Wesołe
bajeczki”.

9. Biblioteka
Gminna Biblioteka Publiczna (GBP) jest instytucją kultury posiadającą osobowość prawną.
W skład GBP wchodzi: Biblioteka Centralna w Pawłowicach oraz 5 filii w sołectwach: Osiedle
Pawłowice, Golasowice, Krzyżowice, Warszowice i Pielgrzymowice. Filia biblioteczna Warszowice
została przeniesiona na czas remontu szkoły do pomieszczenia przy ul. Pszczyńskiej, wcześniej
zajmowanego przez aptekę. W roku 2019 w GBP liczba etatów wynosiła 9,00. Zatrudnionych jest
11 pracowników. GBP otrzymała dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 837.360,00
zł. Przychody własne GBP wyniosły: 7.043,55 zł (usługi kserograficzne, przychody z tytułu
kosztów upomnień, odsetki bankowe, otrzymane dary m.in. książkowe).
Czytelnictwo – Promocja
W bibliotekach publicznych Gminy Pawłowice zarejestrowano w 2019 r. 3547 czytelników
(o 140 czytelników mniej w porównaniu do 2018 r.), którzy wypożyczyli 116.376 książek,
czasopism i audiobooków (o 3049 mniej w odniesieniu do roku poprzedniego). Biblioteka
zakupiła 2646 książek, czyli o 774 więcej niż w roku ubiegłym. Jednocześnie czytelnicy odwiedzili
placówki biblioteczne 46060 razy (o 2560 razy więcej niż w roku 2018). Skorzystali oni nie tylko
z księgozbioru bibliotek, ale również z komputerów oraz uczestniczyli w organizowanych
imprezach.
Wśród kalendarza imprez proponowanego przez bibliotekę największym powodzeniem cieszą się
imprezy cykliczne np. Piknik z biblioteką, Noc w bibliotece, Tydzień Bibliotek, spotkania autorskie,
wystawy, kiermasze, warsztaty dla młodzieży. Mają one na celu zachęcenie potencjalnych
użytkowników do skorzystania z usług biblioteki. Coraz większe grono uczestniczy w spotkaniach
„Klubu Miłośników Historii” skupiającego pasjonatów historii regionu. W czasie comiesięcznych
spotkań uczestnicy prezentują unikatowe pamiątki oraz dokumenty życia społecznego gminy
Pawłowice. Materiały te wykorzystywane są do opracowania i opublikowania albumu
„Miejscowości gminy Pawłowice w starym obiektywie”.
W dalszym ciągu funkcjonuje „Klub Podróżnika-Pasjonaty”, którego członkowie dzielą się
wrażeniami ze swoich podróży. Ze względu na duże zainteresowanie, w kwietniu organizowane
są „Dni Podróżnika”, na które zaprasza się ciekawych gości. W ramach „Dziecięcej Grupy
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Zabawowej” organizowane są warsztaty edukacyjne dla rodziców z małymi dziećmi. Biblioteka
od kilku lat wykupuje dostęp do wybranych publikacji w czytelni internetowej IBUK LIBRA
(e-booki), z której pobrano 507 książek oraz cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej
Academica (czasopisma naukowe).
W roku 2019 GBP zorganizowała 391 imprez, w tym spotkania autorskie, warsztaty edukacyjne
dla dzieci, lekcje biblioteczne. W imprezach uczestniczyły 7242 osoby.
Najważniejsze zmiany w zakresie komputeryzacji:
W roku 2019 podobnie jak w roku poprzednim biblioteka posiadała 27 komputerów, w tym
15 przeznaczonych dla czytelników. W ramach modernizacji sprzętu komputerowego wymieniono
jeden zestaw komputerowy (dla filii Warszowice). Z komputerów skorzystało 4577 osób.

10. Sport
Zadania z zakresu sportu i turystyki są realizowane przez Gminny Ośrodek Sportu oraz przez
kluby sportowe i organizacje pozarządowe wspierane finansowo przez gminę.
Zadania są realizowane w oparciu o wytyczne określone w strategii rozwoju gminy oraz
Programie Rozwoju Sportu na lata 2016-2020 wprowadzonym Zarządzeniem Wójta
nr OI.0050.0051.2016 z dnia 6 maja 2016 r.
Gminny Ośrodek Sportu (GOS) jest jednostką organizacyjną gminy nieposiadającą osobowości
prawnej, funkcjonującą na zasadach zakładu budżetowego. Dotacja przedmiotowa
na działalność statutową z budżetu gminy w roku 2019 wyniosła 1.479.998,00 zł.
Dotacja celowa na zadania inwestycyjne powierzone przez gminę wyniosła 334.339,48 zł.
Dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego, z wyłączeniem dotacji celowej, nie mogą
przekroczyć 50% kosztów działalności GOS. W roku 2019 liczba etatów w GOS wynosiła 27,63
a liczba zatrudnionych pracowników wyniosła 31 osób.
Na terenie Gminy Pawłowice znajduje się 6 boisk trawiastych, z których cztery administruje GOS,
jedno szkoła w Pielgrzymowicach i jedno Ochotnicza Straż Pożarna w Jarząbkowicach. Boiska
w Pawłowicach, Warszowicach i Golasowicach są przekazane w użytkowanie organizacjom
pozarządowym. Gminny Ośrodek Sportu administruje również boiskami wielofunkcyjnymi ze
sztuczną nawierzchnią w Pawłowicach i Jarząbkowicach. Boiska przyszkolne przekazane są
w trwały zarząd szkołom, a w godzinach pozalekcyjnych są ogólnodostępne. Wieloletnim
problemem jest skuteczne zagospodarowanie boiska trawiastego w sołectwie Krzyżowice
i Pniówku.
GOS ponadto administruje obiektami sportowymi przy ul. Sportowej 14 w Pawłowicach
(pływalnia kryta z sauną, hala sportowa ze ścianką wspinaczkową, kompleks boisk
wielofunkcyjnych, kort tenisowy, sale treningowe, grota solna) Centrum Multidyscyplinarnym
przy ul. Pukowca 7 w Osiedlu Pawłowicach (lodowisko w sezonie zimowym i obiekt wielofunkcyjny
od wiosny do jesieni).
Obiekty sportowe, którymi dysponuje GOS, w 2019 r. udostępniane były zgodnie
z regulaminami wg harmonogramów: mieszkańcom, szkołom i przedszkolom, klubom
sportowym, stowarzyszeniom oraz podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność
gospodarczą.
Kryta pływalnia „Wodny Raj”: liczba wejść: 144.308 osób, średnio ok. 395 osób w ciągu dnia,
wzrost o 12% względem roku 2018.
Hala sportowa: liczba wejść: 2.297 godzin, obłożenie hali sportowej w ciągu roku jest w pełni
wykorzystane.
Grota solna: liczba wejść: 1.974 osób, liczba ta systematycznie ulega zmniejszeniu w stosunku
do poprzednich lat w związku z uruchomieniem w Pawłowicach inhalatorium.
Sauna: liczba wejść: 12.123 osób, o 33% więcej niż w roku 2018.
Salki treningowe: liczba wejść: 833 godziny, wykorzystywane głównie przez kluby sportowe
w godzinach popołudniowych od 16.00 do 21.00.
Boiska wielofunkcyjne przy GOS: liczba wejść: 1.147 godzin.
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Ścianka wspinaczkowa: wydzierżawiona
czynna pięć razy w tygodniu.

osobie

prowadzącej

działalność

gospodarczą,

Centrum Multidyscyplinarne:
wrotkarnia:uruchomiona w czerwcu 2019 r. - 2520 wejść
lodowisko: w sezonie 2019/2020 liczba wejść to 23.796 osób (o 3626 wejść więcej
niż w sezonie 2018/2019).
W 2019 r. uruchomiono Akademię Tenisa Ziemnego. Stałe zajęcia prowadzone są dla dzieci
przedszkolnych oraz szkolnych. W ramach Akademii uruchomione zostały zajęcia dla dorosłych
„Tenis Xpress”. Zorganizowano również „Ferie zimowe na sportowo” dla dzieci oraz półkolonie
w okresie wakacyjnym.
W ramach upowszechniania, rozwoju kultury fizycznej i sportu GOS organizuje lub wspiera
zajęcia stałe takie jak: nauka pływania, aquaaerobik, aquabike, zajęcia rekreacyjne w wodzie
dla dzieci 3-6 lat, pływanie dla niemowląt, tenis ziemny, tenis stołowy, nauka jazdy na łyżwach,
curling, piłka nożna, siatkówka, koszykówka, taniec z elementami gimnastyki artystycznej, joga,
fitness, sporty walki (karate, judo), balet, kolarstwo.
Do kalendarza cyklicznych wydarzeń organizowanych przez GOS wpisały się: zawody narciarskie,
zawody curlingowe, dyskoteki na lodowisku, wyjazdy na narty, nauka jazdy
na łyżwach, bieg na 10 km „(za)Dyszka” (co roku organizowana w innym sołectwie, w 2019 r.
- w Pielgrzymowicach), wodny tor przeszkód 2x w roku, Mikołaj na lodowisku, turnieje szachowe
(kilka razy w roku), Nocny Maraton Szachowy, nocny maraton pływacki „Otyliada”, nocne
pływanie na krytej pływalni, zawody dla przedszkoli „Przedszkoliada”, ogólnopolski konkurs
taneczny "School Dance", Puchar Sołectw w piłce nożnej.
Od 5 lat GOS współorganizuje również Bieg Pawłowicki. Największa sportowa impreza w gminie
organizowana przy wsparciu finansowym i rzeczowym ok. 40 sponsorów, powstaje
we współpracy z Urzędem Gminy i jednostkami organizacyjnymi gminy: GOK, GZK, GZWiK,
szkoły, OSP. W 5 edycji Biegu Pawłowickiego (bieg dzieci i młodzieży, bieg na 5 km, sztafeta)
uczestniczyło ok. 900 zawodników.
Od 2008 r. przyznawane są stypendia, nagrody i wyróżnienia sportowe „Sportowiec”.
Od początku realizacji programu stypendialnego przyznano 149 stypendiów i 25 nagród.
W roku 2019 przyznano 20 stypendiów na łączną kwotę 6800,00 złotych miesięcznie
oraz 2 nagrody po 2300,00 zł.
W 2019 roku na podstawie uchwały Rady Gminy Pawłowice w sprawie ustanowienia wyróżnień
„Trener Roku” oraz „Działacz Roku” działaczem roku został Antonii Trzaskalik – LKS "Promyk"
Golasowice.
Mieszkańcy gminy Pawłowice osiągają wysokie wyniki sportowe promując gminę na terenie Polski
i za granicą:
- Mieszkanka gminy została Mistrzynią Świata w Aquatriathlonie w kat. ELITA. Zawody odbyły
się w Hiszpanii a dystans do pokonania wynosił 1 km pływania i 5 km biegu.
- Mieszkanka gminy została Mistrzynią Polski Kobiet w curlingu. Zawody odbywały się w Łodzi.
- Zawodnicy Klubu Sportowego Warszowice zostali Mistrzami Polski Juniorów Młodszych
w curlingu. Zawody odbywały się w Krynicy Zdroju. Zawodnicy tego klubu zakwalifikowali się na
Olimpiadę Młodzieży w Lozannie.
10.1. Inwestycje sportowe
W roku 2019 w Gminnym Ośrodku Sportu przeprowadzono następujące inwestycje:
- zakupiono do Centrum Multidyscyplinarnego modularną nawierzchnię sportową
oraz wyposażono wypożyczalnię we wrotki, ochraniacze, kaski. Uruchomiono wrotkarnię,
udostępniono boiska do gry w badmintona, unihokeja, ping-ponga. Koszt inwestycji
146.268,00 zł,
- zakupiono urządzenie ICE KING do przygotowywania tafli lodu do gry w curling. Koszt inwestycji
18.653,66 zł,
- wymieniono szafki w szatniach basenu i sauny. Koszt inwestycji 169.495,26 zł,
- rozpoczęto budowę boiska do siatkówki plażowej. Koszt inwestycji 39.922,56 zł,
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- zlecono opracowanie koncepcji a następnie dokumentacji projektowo kosztorysowej
przebudowy i modernizacji saun,
- zlecono wykonanie projektu wymiany poszycia obiektu Centrum Multidyscyplinarnego
na termoizolacyjne i dźwiękochłonne,
- uzgodniono lokalizację terenu pod wodny plac zabaw w Osiedlu Pawłowice, ogłoszono
zaproszenie do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

11. Organizacje pozarządowe
Na terenie Gminy Pawłowice zarejestrowane są 33 organizacje pozarządowe (za wyjątkiem kół
gospodyń wiejskich i ochotniczych straży pożarnych). Większość z nich korzysta
z dofinansowania z budżetu gminy udzielanego w formie dotacji. Rada Gminy uchwaliła
16 października 2018 uchwałą nr XLII/407/2018 Program współpracy Gminy Pawłowice na rok
2019 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W roku 2019 zrealizowano 60 umów z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej
i sportu, turystyki i krajoznawstwa oraz kultury i sztuki (47 – działalność pożytku publicznego ,
10 – ustawa o sporcie, 3 - małe granty). Realizowano zadania z zakresu sportu
w następujących dyscyplinach: judo, karate kyokushin, szachy, kick- boxing, samoobrona,
siatkówka, taniec, pływanie, koszykówka, piłka nożna, curling, kung-fu wu-shu, ju-jitsu, futsal,
tenis stołowy, aerobik. W zadaniach realizowanych w ramach ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie uczestniczyło 4.726, natomiast w zadaniach realizowanych
w ramach ustawy o sporcie - 531 osób.
Środki budżetowe przyznane w 2019 r. dla organizacji pozarządowych

ROK

Kultura,
sztuka

2019 19.010,00 zł

Kultura fizyczna Turystyka i
i sport
krajoznawstwo
568.040,00 zł

12.000,00 zł

Małe granty

Budżet ogółem

16.120,00 zł

615.170,00 zł

Gmina Pawłowice współpracuje z Centrum Społecznego Rozwoju z siedzibą w Łaziskach Górnych.
W ramach współpracy prowadzone są szkolenia oraz konsultacje i pomoc w pozyskiwaniu
zewnętrznych źródeł finansowania działalności organizacji.
Kontynuowana jest współpraca ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA
PARTNER dotycząca "Generatora NGO" tj. internetowego systemu informatycznego służącego
do składanie ofert na realizację zadań publicznych oraz sprawozdań w formie elektronicznej.
17 września 2019 roku została powołana Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego
w Pawłowicach. Radę tworzy 1 przedstawiciel Rady Gminy Pawłowice, 3 przedstawicieli Wójta
Gminy Pawłowice oraz 10 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
prowadzących działalność na terenie Gminy Pawłowice. Kadencja Rady trwa 3 lata.

12. Pomoc społeczna
Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) jest jednostką organizacyjną gminy funkcjonującą
na zasadach jednostki budżetowej. Wysokość budżetu w roku 2019 wyniosła:
24 676 770,44 zł, w tym wydatki związane ze świadczeniem wychowawczym Program 500+
w 2019 r. wyniosły 16 533 797,64 zł. Wzrost świadczenia o 5 477 550,60 zł w stosunku
do roku 2018, wynika z wprowadzenia w lipcu 2019 r. wypłaty świadczenia również na pierwsze
dziecko bez względu na dochody. W roku 2019 w OPS liczba etatów wynosiła 21,5 natomiast
liczba zatrudnionych pracowników to 23 osoby. W roku 2019 pomocą społeczną objętych zostało
157 osób, w stosunku do roku poprzedniego liczba obniżyła się o 12 osób.
Pomoc, jaką kieruje ośrodek do osób i rodzin, to świadczenia pieniężne takie jak: zasiłki stałe
(26 osób, w stosunku do roku 2018 wzrost o 4 osoby), zasiłki okresowe (32 osoby,
w stosunku do roku 2018 wzrost o 10 osób), zasiłki celowe na zaspokojenie określonej potrzeby
(42 osoby, w stosunku do roku 2018 spadek o 10 osób), zasiłki celowe na zakup żywności (43
osoby, w stosunku do roku 2018 spadek o 13 osób) oraz świadczenia niepieniężne: praca
socjalna (57 rodzin, w stosunku do roku 2018 wzrost o 7 rodzin), schronienie (5 osób,
w stosunku do roku 2018 spadek o 2 osoby), posiłek (20 osób, w stosunku do roku 2018 spadek
o 10 osób), usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (9 osób, w stosunku do roku 2018 spadek
40

o 1 osobę), specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami
psychicznymi (realizacja od 2019 roku - 1 osoba) oraz pobyt w domach pomocy społecznej (11
osób, w stosunku do roku 2018 wzrost o 2 osoby). Wydatki poniesione w 2019 r. z tytułu opłaty
za pobyt 11 osób z gminy Pawłowice w domach pomocy społecznej wyniosły 288 476,36 zł,
w tym wydatki poniesione przez gminę - 258 735,11 zł, opłaty wniesione przez osoby
zobowiązane - 29 741,25 zł.
W stosunku do lat ubiegłych nie zmieniły się przyczyny, które były podstawą do udzielenia
świadczeń. Najczęstszymi powodami, dla których rodziny korzystające z pomocy społecznej
pozostawały w trudnej sytuacji były: ubóstwo (62 osoby), bezrobocie (38 osób), długotrwała
lub ciężka choroba (52 osoby), niepełnosprawność (39 osób), bezradność w sprawach
opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (12 osób)
oraz potrzeba ochrony macierzyństwa (11 osób), alkoholizm (12 osób) oraz bezdomność (13
osób). Osoby bezdomne z terenu gminy Pawłowice w 2019 r. zostały objęte pomocą
w następującej formie: skierowanie do schroniska dla osób bezdomnych (całkowity koszt
17 317, 00 zł, w tym wydatki poniesione przez gminę - 14 630,00 zł, zwrot przez gminę właściwą
- 672,00 zł ), zasiłki celowe (min. na zakup żywności, zakup leków, zakup opału), zasiłki
okresowe, zasiłki stałe, pomoc żywnościowa z programu operacyjnego współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej i ze środków z budżetu państwa.
W Ośrodku Pomocy Społecznej w Pawłowicach, oprócz świadczeń z pomocy społecznej,
realizowane są zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, tj.: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami
(624 dzieci, w stosunku do roku 2018 spadek o 55 dzieci), jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia się dziecka (107 dzieci, w stosunku do roku 2018 spadek o 42 dzieci), świadczenie
rodzicielskie (77 matek, w stosunku do roku 2018 wzrost o 19) oraz świadczenia opiekuńcze
(490 osób, w stosunku do roku 2018 wzrost o 14 osób), ponadto rodziny korzystają
z funduszu alimentacyjnego (uprawnionych 72 dzieci, w stosunku do roku 2018 wzrost o 5),
świadczenia wychowawczego "Program Rodzina 500+" (3735 dzieci, w stosunku do roku 2018
wzrost o 1799 dzieci), świadczenia "Dobry Start" (2504 dzieci, w stosunku do roku 2018 wzrost
o 81 dzieci).
Rodzinom udzielana jest również pomoc pieniężna w formie dodatków
mieszkaniowych (33 rodziny, w stosunku do roku 2018 spadek o 14 rodzin) i dodatków
energetycznych (19 rodzin, w stosunku do roku 2018 spadek o 10 rodzin).
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowicach w 2019 r. wykonywał również swoje zadania
określone w:
- Uchwale Nr XXXIII/405/2013 Rady Gminy Pawłowice z dnia 17.12.2013 r. w sprawie Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Pawłowice na lata 2014-2020
- Uchwale Nr XXXIII/404/2013 Rady Gminy Pawłowice z dnia 17.12.2013 r. w sprawie Gminnego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
2014-2020
- Uchwale Nr XXXII/311/2017 Rady Gminy Pawłowice z dnia 21.11.2017 r. w sprawie Programu
Wspierania Rodziny w Gminie Pawłowice na lata 2018-2020 były to m.in.:
a) Spotkania integracyjne dla osób niepełnosprawnych
Grupa wsparcia dla osób niepełnosprawnych - uczestniczy w niej od 10 do 12 osób. Spotkania
odbywają się z udziałem terapeuty zajęciowego, który prowadzi warsztaty plastyczne, muzyczne,
muzyczno – rytmiczne. Członkowie grupy chętnie uczestniczą w grach, zabawach integracyjnych
i innych zaproponowanych zajęciach, czują się gospodarzami grupy, na spotkaniach panuje ciepła
rodzinna atmosfera. Działalność grupy ma na celu integrację osób niepełnosprawnych
ze środowiskiem lokalnym, naukę nowych umiejętności społecznych, zwiększenie wiary
we własne możliwości, podniesienie samooceny, naukę pokonywania barier w codziennym życiu.
Grupa 9 osób niepełnosprawnych uczestniczyła w wycieczce do zoo w Wrocławiu.
b) Aktywizacja osób bezrobotnych
W ramach Porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Pszczynie do prac społecznie
użytecznych skierowano 16 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku (w stosunku do roku 2018
wzrost o 3 osoby), korzystających z pomocy społecznej. Prace wykonywane były w jednostkach
organizacyjnych gminy oraz placówkach oświatowych, ogółem w 8 podmiotach i polegały one na
pracach gospodarczo – porządkowych. Odmowa przyjęcia prac społecznie użytecznych grozi
utratą statusu bezrobotnego oraz utratą świadczeń z pomocy społecznej. Zatrudnienie powoduje,
że osoby nabywają cech niezbędnych do wykonywania powierzonych im zadań, tj. punktualność,
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rzetelność, odpowiedzialność. Spośród osób wykonujących prace społecznie użyteczne 7 osób
podjęło zatrudnienie na umowę o pracę lub umowę zlecenie. W Ośrodku Pomocy Społecznej
w ramach robót publicznych zatrudniono jedną osobę bezrobotną skierowaną przez Powiatowy
Urząd Pracy w Pszczynie w charakterze pracownika biurowego.
c) Działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
W celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie powołany został Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w którego skład wchodzą m.in. przedstawiciele
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodka Pomocy Społecznej, policji,
oświaty, sądu, ochrony zdrowia. W 2019 roku do Przewodniczącego Zespołu wpłynęło
49 formularzy „Niebieskiej Karty” (w stosunku do roku 2018 wzrost o 3 karty). Do pracy
z konkretną rodziną powoływana jest grupa robocza, w skład której wchodzą przedstawiciele
wyznaczonych ustawowo instytucji. Zadaniem grup roboczych, które spotkały się 150 razy
(w stosunku do roku 2018 wzrost o 13 spotkań), jest opracowanie indywidualnego planu pomocy
osobom doświadczającym przemocy oraz udzielenie im kompleksowego wsparcia.
W gminie działa grupa wsparcia osób doświadczających przemocy w rodzinie. Spotkania
odbywają się dwa razy w miesiącu, uczestniczy w nich ok. 13 osób. Głównym celem działań jest
wspieranie osób doznających przemocy w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej.
W 2019 r. udzielono 126 bezpłatnych porad psychologicznych, z których skorzystało
47 osób. Konsultacje z psychologiem dotyczyły głównie problemów związanych
z przemocą oraz konfliktami w rodzinie.
d) Wsparcie rodzin w opiece i wychowaniu dzieci
„Szkoła dla Rodziców” to cykl 10 zajęć prowadzonych przez psychologa w formie warsztatów.
W 2019 r. odbyły się dwie edycje wydarzenia, w każdym uczestniczyło około 8 osób. Spotkania
mają na celu podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców, a ich tematyka związana jest
m.in. z rozpoznawaniem i nazywaniem emocji, rozwiązywaniem konfliktów, zachęcaniem dzieci
do współpracy, konsekwencją w działaniu rodzica.
Rolą asystenta rodziny jest wspieranie rodziców w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo
– wychowawczej oraz kształtowanie u członków rodziny umiejętności radzenia sobie
w trudnych sytuacjach. W 2019 r. opieką asystenta objętych było 18 rodzin (w 2018-20 rodzin).
Asystent rodziny współpracuje także z rodzinami, których dzieci przebywają w rodzinach
zastępczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Celem jego pracy jest stworzenie
warunków, które umożliwią powrót dzieci do domu rodzinnego.
Placówka Wsparcia Dziennego w formie świetlicy dla dzieci z gminy Pawłowice rozpoczęła
działalność 4 lutego 2019 r. w Osiedlowym Domu Kultury w Pawłowicach. Placówka działa
w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej i finansowana jest ze środków profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych. Uczestnictwo w zajęciach zadeklarowało 26 dzieci.
Placówka wspiera rodziny, w których występują problemy opiekuńczo – wychowawcze w opiece
i wychowaniu dzieci. Dzieci są pod opieką dwóch zatrudnionych wychowawców, od których
otrzymują wsparcie m.in.: pomoc w odrabianiu zadań domowych i wyrównywanie braków
edukacyjnych. Funkcja opiekuńcza świetlicy polega na organizowaniu czasu wychowanków,
a także kształtowaniu potrzeby osiągnięć i rozwijania zainteresowań. Placówka zyskała nazwę
"Różowe Okulary". Dzieci cyklicznie uczestniczyły w zajęciach z zasad udzielania pierwszej
pomocy, spektaklach teatralnych, zajęciach z dogoterapii, wycieczkach.
e) Realizacja innych zadań
W 2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowicach skierował 88 najbardziej potrzebujących
osób z terenu gminy ( w 2018 r. - 81 osób) do otrzymania pomocy żywnościowej – artykułów
spożywczych, która realizowana jest przez Stowarzyszenie „ECCE Homo” w Żorach.
Od 2019 r. Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych. Prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych mają
osoby spełniające kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej oraz u których
nie stwierdzono dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu a ich sytuacją
majątkową. Z tej formy pomocy skorzystało 20 osób.
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13. Sprawy Obywatelskie
a) Stan ludności
Liczba ludności na pobyt stały na dzień 31.12.2019 r. wyniosła w Gminie Pawłowice 17.497.
W stosunku do roku 2018 ubyło 47 osób.
Liczba mieszkańców w sołectwach
Nazwa sołectwa
Liczba ludności
na pobyt stały
Golasowice
1.463
Jarząbkowice
668
Krzyżowice
1.010
Osiedle Pawłowice
5.019
Pawłowice
3.865
Pielgrzymowice
2.851
Pniówek
519
Warszowice
2.102
b) Urząd Stanu Cywilnego
W roku 2019 sporządzono 108 aktów małżeństw, w tym 52 dla ślubów cywilnych. W stosunku
do roku 2018 sporządzono o 8 aktów małżeństw więcej. W 2019 r. 2 pary zdecydowały się
na zawarcie małżeństwa poza urzędem. Urodziło się 180 dzieci (o 40 mniej niż w roku 2018),
zmarło 151 osób (o 28 więcej niż w roku 2018), bilans +36 osób.
c) Bezrobocie: na dzień 31.12.2019 r. w Gminie Pawłowice.
Gmina
Pawłowice

Bezrobotni
Ogółem
W tym kobiety
116
78

Bezrobotni z prawem do zasiłku
Ogółem
W tym kobiety
31
25

Stopa bezrobocia w Powiecie Pszczyńskim (wg GUS na dzień 31.12.2019 r.) wyniosła 2,6%,
w roku 2018 1,7% a w roku 2017 wynosiła 2,2%.
d) Działalność gospodarcza
W 2019 r. w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG przedsiębiorcy
złożyli 504 wnioski (nowa rejestracja działalności gospodarczej, zmiana, zawieszenie,
wznowienie, wykreślenie). Według danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego
na terenie Gminy Pawłowice zarejestrowanych w systemie REGON jest 1412 podmiotów. Liczba
podmiotów na terenie Gminy Pawłowice niezmiennie ma tendencje wzrostowe:
2016 r. – 1321
2017 r. – 1348
2018 r. – 1371
2019 r. - 1412
e) Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania
zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy,
mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
W roku 2019 wnioski złożyło 24 pracodawców. Kwota dofinansowania kształcenia młodocianych
wyniosła 260.582,33 zł.
f) Ochrona zdrowia
Na terenie gminy działają Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej realizujące opiekę w ramach
kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (Pniówek, Osiedle Pawłowice, Pawłowice,
Golasowice, Krzyżowice). Od 2006 r. w Krzyżowicach funkcjonuje dom zapewniający całodobową
opiekę chorym prowadzony przez Caritas Archidiecezji Katowickiej.
W Pielgrzymowicach znajduje się Dom Pomocy Społecznej dla dziewcząt i kobiet prowadzony
przez Zgromadzenie Sióstr Św. Jadwigi. Obecnie znajduje w nim schronienie i opiekę
88 podopiecznych. Na terenie gminy działa sześć aptek i dwa punkty apteczne.
Corocznie gmina sporządza harmonogram profilaktycznych zadań zdrowotnych, na które
przeznacza środki finansowe. W roku 2019 wykorzystano na ten cel kwotę 44.335,00 zł.
W ramach profilaktyki zdrowotnej realizowano opiekę pielęgniarską dla dzieci w publicznych
przedszkolach oraz dla dzieci do lat 6 w zespołach szkolno-przedszkolnych oraz mammografię.
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Od września 2019 r. wykonywane są badania w kierunku wyrycia boreliozy wśród mieszkańców
gminy finansowane z budżetu gminy oraz Fundacji JSW. Kwota pozyskanych środków
to 49.500,00zł.
W roku 2019 Gmina Pawłowice udzieliła dotacji celowej w wysokości 35.000,00 zł
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju z przeznaczeniem
na zakup kardiomonitorów. Gmina udzieliła również dotacji celowej dla Powiatu Pszczyńskiego
w wysokości 30.000,00 zł na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie
oraz 30.000,00 zł z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach
na rozbudowę sensorycznego placu zabaw i siłowni zewnętrznej.
g) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Rada Gminy Pawłowice przyjęła uchwałą nr III/17/2018 dnia 18 grudnia 2018 r. Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019
rok.
Na realizację zadań wynikających z Programu wykorzystano środki finansowe w kwocie
59.154,22 zł. Pochodzą one z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
W roku 2019 dofinansowaniem objęte były:
- wyjazdy dzieci i młodzieży, podczas których realizowano programy profilaktyczne;
- organizacja festynów;
- zajęcia sportowo - rekreacyjne w okresie ferii zimowych;
- organizacja zajęć sportowo-edukacyjnych w szkołach;
- spotkanie autorskie z Szymonem Hołownią zorganizowane przez bibliotekę w Pawłowicach;
- pozalekcyjne zajęcia na temat szkodliwości stosowania substancji psychoaktywnych
dla młodzieży z ZSO w Pawłowicach.
Gmina zakupiła i przekazała Komendzie Powiatowej Policji w Pszczynie narkogogle na potrzeby
realizacji profilaktycznych warsztatów dla uczniów, nauczycieli i rodziców.
Ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
finansowana jest również działalność Placówki Wsparcia Dziennego „Różowe Okulary”
prowadzona przez Ośrodek Pomocy Społecznej. W roku 2019 była to kwota 143.421,52 zł.
Udzielono dotacji Miastu Bielsko-Biała na działalność Ośrodka Przeciwdziałania Problemom
Alkoholowym – Izba Wytrzeźwień, do której kierowane były osoby nietrzeźwe z terenu gminy.
W roku 2019 było to 65 osób (w tym 6 kobiet).
h) Karta Dużej Rodziny
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje
niezależnie od dochodu rodzinom z co najmniej trójką dzieci. Karta Dużej Rodziny oferuje system
zniżek oraz dodatkowych uprawnień. W 2019 roku złożono 295 wniosków o jej wydanie.
i) Nieodpłatna pomoc prawna
W 2019 r. Gmina Pawłowice podpisała kolejne porozumienie ze Starostą Pszczyńskim
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Od 2 stycznia 2019 r. świadczone były
nieodpłatne porady prawne w Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Wojska Polskiego w sołectwie
Osiedle Pawłowice.

14. Bezpieczeństwo
a) Ochotnicze Straże Pożarne
Na terenie Gminy funkcjonuje 6 jednostek OSP w sołectwach: Pawłowice, Warszowice,
Golasowice, Pielgrzymowice, Krzyżowice, Jarząbkowice. Liczba strażaków ochotników
na terenie Gminy w 2019 r. wynosiła 156 osób.
Zarejestrowane w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym są jednostki z Pawłowic,
Warszowic, Golasowic i Pielgrzymowic. Nadzór organizacyjny nad jednostkami pełni Powiatowa
Straż Pożarna w Pszczynie. W budżecie Gminy co roku przeznacza się środki finansowe
na działalność statutową jednostek. W roku 2019 kwota ta wyniosła 672.915,75 zł W ramach
budżetu 2019 roku z funduszu sołeckiego zakupiono zestaw do ćwiczeń młodzieżowej drużyny
pożarniczej dla sołectwa Krzyżowice na kwotę 18.893,75 zł Jednostkom OSP z terenu gminy
zakupiono również sprzęt do bieżącego funkcjonowania za kwotę 78.945,10 zł.
Jednostka OSP Golasowice zakupiła nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy Renault D16
za kwotę 760.000,00 zł pochodzącą z uzyskanych dotacji: Gmina Pawłowice 300.000,00 zł,
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 50.000,00 zł, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
50.000,00zł, Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy 260.000,00 zł oraz Urząd Marszałkowski
w Katowicach 100.000,00 zł.
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Samochody strażackie będące na stanie Gminy:
– Mitsubishi z 2005 r. (OSP Pawłowice)
- Star z 1996 r. - na sprzedaż
- Star z 1997 r. (OSP Pielgrzymowice)
- Star z 2004 r. (OSP Jarząbkowice)
- Volvo z 2011 r. (OSP Warszowice)
- Jelcz z 1980 r. (OSP Warszowice)
- Iveco z 2008 r. (OSP Krzyżowice)
oraz Mercedes-Benz Atego z 2009 r.- własność OSP Pawłowice, Mercedes Benz Atego – własność
OSP Pielgrzymowice i Renault D16 z 2019 własność OSP Golasowice. Przyczepka Zeppia
z silnikiem zaburtowym z 2012 r. znajduje się na wyposażeniu OSP Pawłowice
i przeznaczona jest do przewozu łodzi ratowniczej.
Statystyka wyjazdów Ochotniczych Straży Pożarnych
Wyszczególnienie
Liczba wyjazdów do pożarów

2019
34

Liczba wyjazdów do miejscowych zagrożeń
Fałszywe alarmy

198
15

b) Policja
Na terenie gminy działa Komisariat Policji, w którym pracuje 25 funkcjonariuszy.
Policja dysponuje 5 samochodami oznakowanymi i 1 nieoznakowanym oraz 3 skuterami
oznakowanymi. Gmina Pawłowice jest gminą bezpieczną. Statystyki wykazują że najczęstszymi
wykroczeniami są kradzieże i uszkodzenia mienia.
W 2019 r. odnotowano na terenie gminy: kradzieże pojazdów - 2, kradzieże mienia – 24, rozboje,
wymuszenia rozbójnicza - 2, uszkodzenia ciała – 4, uszkodzenia mienia – 24.
W miejscach o największym zagrożeniu, wpływającym na porządek i bezpieczeństwo w gminie,
w ramach ponadnormatywnego czasu służby policji zapewnione zostały środki finansowe
z budżetu gminy w kwocie 30.000,00 zł na patrole piesze i zmotoryzowane oraz 2.000,00 zł
na bieżące funkcjonowanie komisariatu. Gmina w 2019 r. przekazała dotację w kwocie
50.000,00zł. na zakup samochodu służbowego oznakowanego dla Komisariatu Policji
w Pawłowicach, z czego 49.500,00zł. Gmina pozyskała w farmach darowizny z Fundacji JSW.
c) Kwalifikacja wojskowa
W roku 2019 r. kwalifikacją wojskową objętych było 106 mężczyzn z rocznika 2000.
d) Sprawy obronne
W marcu 2019 r. odbył się wojewódzki trening stałego dyżuru (dotyczy sprawdzenia i analizy
środków przekazu informacji w razie zagrożenia bezpieczeństwa państwa). Stały dyżur rozwijany
jest w Punkcie Obsługi Klienta urzędu gminy. Drogi przekazywania informacji to radio, e-mail
i telefon.
W czerwcu 2019 r. odbyło się trzydniowe wojewódzkie ćwiczenie „Granit 2019”. W trakcie trwania
ćwiczeń Ministerstwo Obrony Narodowej kontrolowało gminę pod kątem przeprowadzonych
działań obronnych.
e) Monitoring:
W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia funkcjonuje system monitoringu wizyjnego.
W szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pawłowice, znajdują
się 44 kamery zewnętrzne i 55 kamer wewnętrznych: Szkoła Podstawowa nr 1 - 1/12, Szkoła
Podstawowa nr 2- 3/5, Szkoła Podstawowa Pielgrzymowice - 5/18, Szkoła Podstawowa
Warszowice - 15/1, Zespół Szkolno - Przedszkolny Golasowice - 3/3, Zespół Szkolno Przedszkolny Krzyżowice - 4/3, Zespół Szkół Ogólnokształcących - 5/5, Publiczne Przedszkole
Warszowice – 8/8.
W jednostkach organizacyjnych Gminy Pawłowice znajduje się 108 kamer: Gminny Zakład
Komunalny - 4, Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji - 15, Gminny Ośrodek Sportu - 65,
Gminny Ośrodek Kultury – 24. W urzędzie gminy znajduje się 14 kamer wewnętrznych
i 9 zewnętrznych, w Inhalatorium i Centrum Przesiadkowym w Pawłowicach po 2 zewnętrzne.
W Parku im. Ks. Stanisława Pisarka w Pawłowicach znajdują się 4 kamery zewnętrzne.
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15. Udział Gminy Pawłowice w Stowarzyszeniach, Związkach
Gmina Pawłowice przynależy do następujących związków, stowarzyszeń:
- Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej,
- Śląski Związek Gmin i Powiatów,
- Stowarzyszenie Rybackie „Żabi Kraj”,
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”,
- Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce,
- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego,
- Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów.
Z tytułu udziału w związkach i stowarzyszeniach opłacane są składki, które w roku 2019 wyniosły
41 155,80 zł (o 6238,25 zł mniej niż w 2018 r.).
W ramach udziału w stowarzyszeniach i związkach Gmina korzysta z darmowego systemu
INFORLEX, bezpłatnego dostępu do dziennika Gazety Prawnej w wersji on-line, z darmowych
szkoleń, ze spotkań w grupach tematycznych. Związki reprezentują stronę samorządową
podczas rozmów i negocjacji ze stroną rządową w sprawach dotyczących zadań samorządowych
oraz opiniują projekty ustaw.

16. Urząd Gminy
Liczba pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Pawłowice kształtuje się następująco:
- przeciętna liczba zatrudnionych na dzień 31 grudnia 2018 r. - 57,9,
- przeciętna liczba zatrudnionych na dzień 31 grudnia 2019 r. - 63,24,
-liczba osób zatrudnionych na dzień 31 grudzień roku 2018 wynosi 61 (w roku 2018 zostało
zatrudnionych dwóch gońców, każdy na 1/2 etatu)
- liczba osób zatrudnionych na dzień 31 grudzień roku 2019 wynosi 65 (wzrost o 4 osoby
zatrudnione na czas zastępstwa nieobecnych pracowników).
Zmieniające się przepisy wymagają ciągłej aktualizacji wiedzy, dlatego pracownicy uczestniczą
w różnego rodzaju szkoleniach, zarówno darmowych jaki i płatnych. W roku 2018 uczestniczono
84 razy w szkoleniach, natomiast w 2019 przeszkolono się 87 razy.
Gmina prowadzi politykę informacyjną głównie za pomocą strony internetowej www.pawlowice.pl
oraz profilu na Facebooku (ponad 3500 polubień profilu). W grudniu na FB utworzono grupę
Pasjonaci z gminy Pawłowice dla osób, które chcą podzielić się swoimi zainteresowaniami
(aktualnie 50 członków). W roku 2019 Gmina kontynuowała współpracę z Radiem Katowice
w ramach comiesięcznych audycji radiowych o gminie oraz promowała inhalatorium i kościół św.
Katarzyny w Pielgrzymowicach na antenie TVP Katowice w programie „Zgadnij! Napisz! Wygraj!”
Gmina przygotowała również film z życzeniami świątecznymi, w którym wystąpili mieszkańcy
gminy Pawłowice.
Wśród nowych działań promocyjnych gminy znalazły się dwie publikacje edukacyjne w formie
kolorowanek: „Spacer z żabką” oraz „Mała żabka wam opowie, jak należy dbać o zdrowie”
dla wszystkich dzieci w wieku 5-9 lat z gminnych przedszkoli i szkół. W ramach promocji lokalnej
przedsiębiorczości zamówiono upominki promocyjne od lokalnych producentów (miody, ciastka).
Zaktualizowano również mapę gminy i wydrukowano nowe mapy ścienne dla urzędu
i gminnych jednostek oraz policji. Wykonano osiem nowych tablic informacyjnych z mapami
dla poszczególnych sołectw, które zamontowano w centralnych punktach poszczególnych
miejscowości.

17. Środki finansowe zewnętrzne
Projekty zrealizowane w 2019
Przebudowa ul. Dąbkowej w Pniówku (całkowita wartość projektu:
kwota dofinansowania: 1.004.702, 00 zł), Fundusz Dróg Samorządowych.

2.118.136,97

zł,

„Podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez doposażenie i przebudowę pracowni
zawodowych w Gminie Pawłowice” (wartość całkowita projektu:1 059 098,92 zł,
kwota dofinansowania:756.776,37 zł), UE.

46

”Uczymy się dla siebie, nie dla szkoły”(wartość
kwota dofinansowania 694.764,34 zł), UE.

całkowita

projektu:

817.605,11

zł,

Projekty realizowane 2019/2020
„Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłowice, poprzez demontaż,
utylizację oraz wymianę pokryć dachowych w budynkach prywatnych na terenie gminy” (wartość
całkowita projektu: 1.107.119,20 zł, kwota dofinansowania: 975.617,00 zł), UE.
Pracownia szkła artystycznego GOK
kwota dofinansowania 30.975,00 zł), UE.

(wartość

całkowita

projektu:

50 000,00

zł,

Projekty do realizacji w 2020
„Budowa instalacji fotowoltaicznych dla instytucji publicznych w Gminie Pawłowice - etap 2”
(wartość całkowita projektu: 957.050,70 zł, kwota dofinansowania: 661.376,50 zł), UE.
„Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego na terenie gminy Pawłowice”
(wartość całkowita projektu: 2 714 847,61 zł, kwota dofinansowania:2.027.762,88 zł), UE.
„Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Gminie Pawłowice” (wartość całkowita
projektu: 6.900.000,00 zł, kwota dofinansowania: 5.458.622,00 zł) – realizacja 2020/2021, UE.
"Kształcimy zawodowców - odpowiadamy na realne zapotrzebowanie rynku" dla ZSO Pawłowice
(wartość całkowita: 420 387,50 zł, wnioskowane dofinansowanie: 399 368,12 zł), UE
(nierozstrzygnięty).
ŚRODKI POZYSKANE Z FUNDUSZY RAZEM: 11.610.596,09 zł
Darowizny pozyskane z Fundacji JSW
Urząd Gminy Pawłowice
1. „Program profilaktyki wczesnego wykrywania boreliozy wśród mieszkańców gminy Pawłowice
na lata 2019-2022”. Termin realizacji: 14 września 2019 r. - 30 listopada 2022 r.
Kwota darowizny 49.500,00 zł.
2. Wyposażenie placu zabaw wraz z ogrodzeniem przy Miasteczku Ruchu Drogowego w Osiedlu
Pawłowice. Termin realizacji: od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
Kwota darowizny 49.000,00 zł.
3. Obchody Święta Niepodległości wraz z wręczeniem nagród „Za Zasługi dla Gminy Pawłowice”
i stypendiów dla najlepszych uczniów w gminie Pawłowice. Termin realizacji: Wrzesień 2019 r. 30 listopada 2019 r. Kwota darowizny 7.000,00 zł.
4. Bieg Pawłowicki.
Termin
Kwota darowizny 15.000,00 zł

realizacji:

Marzec

2020

-

30

wrzesień

2020

r.

5. Doposażenie placu zabaw w parku im. Ks. prof. S. Pisarka przy ul. Zjednoczenia
w Pawłowicach. Termin realizacji: 1 luty 2020 r.
- 31 sierpnia 2020 r.
Kwota darowizny 49.000, 00 zł
6. Zakup samochodu dla policji.
Kwota darowizny 49.500,00 zł

Termin realizacji: Wrzesień 2019 r. –

listopad 2019 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowicach
1. IX Ogólnopolski Przegląd Zespołów Ludowych ZŁOTY TALIZMAN 2019. Termin realizacji:
21-22 września 2019 r. Kwota darowizny 7.350,00 zł.
2. Jarmarki świąteczne Gminy Pawłowice. Termin realizacji: Bożonarodzeniowy Jarmark
Świąteczny 2019 (22.12.2019); Wielkanocny Jarmark Świąteczny 2020 (5.04.2020).
Kwota darowizny 12.000,00 zł.
47

3. Cykl Teatru dla Dzieci WESOŁE BAJECZKI/PODUSIOWY TEATRZYK Cykl spektakli 2019/2020.
Kwota darowizny 9.000,00 zł.
Gminna Biblioteka Publiczna
1.
Wydanie
publikacji
“Miejscowości
gminy
Pawłowice
w
starym
Termin realizacji: styczeń-marzec 2020 r. Kwota darowizny 18.000,00 zł

obiektywie”.

Gminny Zespół Oświaty w Pawłowicach
1. Organizacja uroczystej gali z okazji Dnia Edukacji
14 października 2019 r. Kwota darowizny 8.000,00 zł.

Narodowej.

Termin

realizacji:

2. Konkurs na najlepszych absolwentów klas programowo najwyższych poszczególnych typów
szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowice oraz konkurs na najlepszych uczniów sportowców.
Termin realizacji: Czerwiec 2020 r. Kwota darowizny 10.000,00 zł.
3. Konkurs dla najlepszych uczniów ze szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowice. Termin
realizacji: Czerwiec 2020 r. Kwota darowizny 10.000,00 zł
Gminny Ośrodek Sportu
1. Puchar Sołectw Gminy Pawłowice.
Kwota darowizny 3.600,00 zł.

Termin

realizacji:

kwiecień-październik

2020

r.

2. Mistrzostwa Gminy Pawłowice w Narciarstwie Alpejskim o Puchar Wójta. Termin realizacji: 15
luty 2020 r. Kwota darowizny 7.400,00 zł.
3. Integracja organizacji pozarządowych o charakterze sportowym (klubów i stowarzyszeń)
w ramach Dni Promocji Zdrowia w Gminie Pawłowice. Termin realizacji maj- wrzesień 2020 r.
Kwota darowizny 5.000,00 zł.
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach
1. Doposażenie pracowni przedmiotowej do nauki zawodu technik elektryk i fizyki. Termin
realizacji 1 listopada 2019 – 31 grudnia 2019 r. Kwota darowizny 48.510,00 zł
ŚRODKI POZYSKANE Z FUNDACJI RAZEM: 357.860,00 zł

18. Rocznice, uroczystości i wydarzenia gminne
Gmina organizuje obchody rocznic i uroczystości:
- upamiętnienie rocznicy Marszu Śmierci we współpracy z PTTK Radlin (złożenie kwiatów
na mogile-pomniku na cmentarzu przy kościele św. Jana Chrzciciela, wspólny przemarsz trasą
marszu śmierci przez teren gminy);
- upamiętnienie rocznicy Zbrodni Katyńskiej (złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą
zamordowanych policjantów z Pawłowic z udziałem młodzieży szkolnej i policji);
- organizacja Święta Niepodległości połączona z 17. edycją wręczenia medali „Za Zasługi
dla Gminy Pawłowice” – gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie z fundacji JSW
- Spotkanie dla przedsiębiorców połączone z wręczeniem nagrody „Firma z Tradycjami”
i wyróżnień za estetyczne zagospodarowanie przestrzeni
- Dzień Kobiet (spotkanie wójta z kobietami działającymi społecznie na terenie gminy
z warsztatami dla liderek);
- Konkurs fotograficzny „Migawka z gminy Pawłowice” wraz z utworzeniem galerii zdjęć
w urzędzie (4 edycja konkursu, 15 uczestników);
- Promocja eko-targu w ramach Dni Promocji Zdrowia
- Konwent Wójtów i Burmistrzów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (współorganizacja
ze ŚZGiP, gościnny udział komisarz UE Elżbiety Bieńkowskiej).

19. Nagrody i wyróżnienia przyznane przez Gminę w roku 2019
a) Medal Wojana dla "Firmy z Tradycjami"
Nagroda przyznawana jest firmom o charakterze produkcyjnym, usługowym lub handlowym,
które działają na terenie gminy od co najmniej 20 lat; celem konkursu jest promocja
przedsiębiorczości; po raz pierwszy nagrodę wręczono w 2008 roku, od 2016 r. nagroda jest
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wręczana podczas uroczystej gali organizowanej dla przedsiębiorców w Centrum Kultury
w Pawłowicach. W roku 2019 tytuł "Firma z Tradycjami" otrzymał: ZAKŁAD MIĘSNO –
WĘDLINIARSKI MIR-MAX Penkala z Pielgrzymowic
b) Wyróżnienia Wójta Gminy dla firm estetycznie zagospodarowujących przestrzeń
W roku 2019 wyróżnienia otrzymały:
- Firma Handlowa PIK Spółka Jawna Hubert i Krystyna Piksa w Pawłowicach
- Restauracja „Pielgrzymówka” z Pielgrzymowic
c) Medal "Za zasługi dla Gminy Pawłowice" dla mieszkańców/firm z terenu gminy
Nagroda przyznawana jest instytucjom, firmom, zespołom artystycznym i twórcom,
stowarzyszeniom, fundacjom i organizacjom, osobom fizycznym, osobom pośmiertnie, które
poprzez swoje działanie przyczyniły się do promocji gminy w kraju i za granicą, albo do jej
rozwoju; nagrodę ustanowiono w 2002 roku.
W roku 2019 tytuł "Za Zasługi dla Gminy Pawłowice" otrzymali:
- Firma JAS-FBG S.A. – firma wywodząca się z Pawłowic jest jednym z wiodących operatorów
logistycznych na polskim rynku, posiada ok. 120 oddziałów w Polsce i dwa za granicą, od 2013
roku w Warszowicach funkcjonuje nowoczesne centrum logistyczne; od 2015 roku firma
obejmuje patronatem kolejne roczniki technikum logistycznego działającego w ramach Zespołu
Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach
- MONIKA KLYSZCZ – KACZMAREK - nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej Nr 1
w Pawłowicach, jest opiekunem merytorycznym uczniów biorących udział w wieloetapowym
konkursie o mandat poselski na Sejm Dzieci i Młodzieży w Warszawie; w latach 2005-2019
mandat poselski uzyskało 47 uczniów; w 2018 r. wspólnie z uczniami założyła Młodzieżową Radę
Gminy i jest jej społeczną opiekunką.
- Zespół wokalny „VIOLA” - działa od roku 1999 w Golasowicach, aktywnie uczestniczy w życiu
kulturalnym gminy Pawłowice, m. in. w Dniach Pawłowic, jarmarkach świątecznych, Cecyliadzie;
zajął
III
miejsce
na
II
Festiwalu
Pieśni
Liturgicznej
i
Piosenki
Religijnej
w Sosnowcu oraz otrzymał w 2016 roku od arcybiskupa katowickiego Wiktora Skworca medal
„Pro Christi Regno”; w swoim repertuarze ma pieśni religijne, biesiadne i piosenki rozrywkowe.

20. Współpraca zagraniczna
Gmina ma podpisane trzy umowy o współpracy partnerskiej: Verquin/Francja, Tepliczka
nad Wagiem/Słowacja, Perkupa/Wegry. W roku 2019 miasto partnerskie Tepliczka nad
Wagiem/Słowacja po raz kolejny wzięła udział w Zawodach Narciarskich o Puchar Wójta Gminy
Pawłowice oraz w Biegu Pawłowickim. W czerwcu delegacja z Węgier wraz z wójtem Perkupy
przebywała w Pielgrzymowicach. Goście spotkali się z wójtem gminy oraz odwiedzili urząd
i obiekty sportowe w Pawłowicach.
W październiku gminę odwiedziły potomkinie rodu von Reitzensteinów. Wnuczka dawnego
właściciela Pawłowic Karla Egona oraz wnuczka jego brata Ferdynarda Kurta Maksymiliana.
Spotkały się w urzędzie z wójtem gminy oraz zwiedziły tereny dawnych posiadłości.

21. Samorząd
Rada Gminy Pawłowice VIII kadencji (2018-2023) została wybrana po zmianie przepisów ustawy
o samorządzie gminnym na kadencję pięciu lat. W 2019 r. pracowała w pełnym 15 -osobowym
składzie. Odbyła 10 sesji, które były poprzedzone pracami w komisjach gospodarki i mienia
komunalnego oraz działalności społecznej, każda po 23 spotkania. Na posiedzeniach były
szczegółowo analizowane i opiniowane wszystkie projekty uchwał będące przedmiotem obrad na
sesjach oraz inne ważne sprawy dla gminy i jej mieszkańców. Komisja Rewizyjna przeprowadziła
16 kontroli w zakresie realizacji budżetu i zadań gminy. Komisja skarg, wniosków i petycji odbyła
jedno posiedzenie komisji.
W gminie Pawłowice mamy 8 sołectw, w których organem wykonawczym są sołtysi. Wójt raz
w miesiącu organizował spotkania z sołtysami, na którym omawiane były wszystkie bieżące
zagadnienia i problemy związane z funkcjonowaniem sołectw. Na spotkaniu przekazywane były
również informacje o działalności urzędu. Raz w roku wójt i wybrani pracownicy urzędu
uczestniczyli w sprawozdawczych zebraniach wiejskich. Rady sołeckie opiniowały również ważne
dla danego sołectwa sprawy. Ponadto, wójt organizował szereg spotkań z mieszkańcami,
mających na celu uzyskanie opinii na temat prowadzonych inwestycji oraz bieżącego utrzymania
gminy.
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22. Realizacja uchwał rady gminy
Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Wójt Gminy przy pomocy
Urzędu Gminy realizował uchwały podjęte przez Radę Gminy w 2019 r. W 2019 roku Rada Gminy
obradowała na 10 sesjach i podjęła 104 uchwały. Zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy
o samorządzie gminnym Wójt Gminy przekazał uchwały w nieprzekraczalnym terminie 7 dni
do organów nadzoru, jakimi są w zakresie zgodności z prawem Wojewoda Śląski, a w zakresie
spraw finansowych Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach.
W podjętych przez Radę Gminy uchwałach Wojewoda unieważnił 3 chwały, jako niezgodne
z przepisami prawa, w pozostałych nie dopatrzył się żadnych nieprawidłowości, potwierdzając
tym samym fakt, że uchwały są zgodne z obowiązującymi przepisami. Wszystkie uchwały
finansowe nie naruszają właściwego gospodarowania finansami publicznymi.
Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej uchwały opublikowane zostały
w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące akty prawa miejscowego
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Uchwały zostały wykonane przez organ
wykonawczy Gminy jakim jest Wójt z zachowaniem procedur i terminów określonych uchwałami
i przepisami prawa. Realizacja uchwał rady gminy stanowi załącznik do raportu.
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Załącznik do Raportu o stanie Gminy Pawłowice za rok 2019

Realizacja uchwał Rady Gminy Pawłowice w roku 2019

Lp.

1.

Data
podjęcia
uchwały
2019.12.17

2.

2019.12.17

XIII/129/2019 Uchwała w sprawie planu pracy Komisji Gospodarki i Mienia Realizacja uchwały w 2020 roku.
Komunalnego na 2020 rok.

3.

2019.12.17

XIII/128/2019 Uchwała w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji na 2020 rok.

Realizacja uchwały w 2020 roku.

4.

2019.12.17

XIII/127/2019 Uchwała w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej
na 2020 rok.

Realizacja uchwały w 2020 roku.

5.

2019.12.17

6.

2019.12.17

7.

2019.12.17

XIII/126/2019 Uchwala w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa Uchwała uregulowała zasady zwrotu rodzicom kosztów
w gminie Pawłowice na rok szkolny 2019/2020.
przewozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli. Publikacja
Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 9102 z 23.12.2019 r.
Uchwała obowiązuje od 07.01.2020 r.
XIII/125/2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
Przedstawiono potencjalnemu dzierżawcy projekt umowy.
dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat.
W odpowiedzi otrzymaliśmy wyjaśnienie, że ze względu
na trwające uzgodnienia z Tauronem na razie umowa nie
będzie zawarta.
XIII/124/2019 Uchwała w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa Uchwała obowiązuje od 07.01.2020 r.
drogowego dróg gminnych publicznych.
Publikacja: Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 9101 z 23.12.2019 r.

8.

2019.12.17

9.

2019.12.17

10. 2019.12.17

Nr uchwały

Tytuł uchwały

XIII/130/2019 Uchwała w sprawie planu pracy Komisji Działalności
Społecznej na 2020 rok.

Opis wykonania uchwały

Realizacja uchwały w 2020 roku.

XIII/123/2019 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci Realizacja uchwały w 2020 r. Uchwała dotyczy udzielenia
dotacji celowej dla Miasta Bielska - Białej
dotacji na dofinansowanie działalności Ośrodka
na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania
Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku - Białej.
Problemom Alkoholowym w Bielsku- Białej.
XIII/122/2019 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Uchwała dotyczy udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Powiatowi Pszczyńskiemu z przeznaczeniem na pokrycie
Pszczyńskiemu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów
kosztów wyprodukowania dowodów rejestracyjnych
wyprodukowania dowodów rejestracyjnych (w związku
przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A.
ze zmianą nazwy ulicy). Realizacja uchwały w 2020 roku.
oraz pokrycie kosztów opłaty ewidencyjnej.
XIII/121/2019 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Pszczyńskiemu z przeznaczeniem na pokrycie
kosztów funkcjonowania punktu kurierskiego Wydziału
Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pszczynie w roku
2020.

Uchwała dotyczy udzielenia dotacji na pokrycie kosztów
funkcjonowania punktu kurierskiego Wydziału Komunikacji
Starostwa Powiatowego w Pszczynie w roku 2020. Realizacja
uchwały w 2020 roku.

11. 2019.12.17

XIII/120/2019 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.

Realizacja Programu w 2020 roku.

12. 2019.12.17

XIII/119/2019 Uchwała w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Sportu
w Pawłowicach.

Publikacja w Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 9100 w dniu 23.12.2019.
Uchwała obowiązuje od dnia 15 stycznia 2020 r.

13. 2019.12.17

XIII/118/2019 Uchwała w sprawie uchylenia uchwał w sprawie statutu
Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach.

Uchwały zostały uchylone z dniem 15 stycznia 2020 r.

14. 2019.12.17

XIII/117/2019 Uchwała w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej Stawki dotacji przedmiotowej obowiązują
dla Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach na 2020 r.
od 1 stycznia 2020 r.

15. 2019.12.17

XIII/116/2019 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice
na 2020 rok.

Realizacja budżetu w 2020 roku.

16. 2019.12.17

XIII/115/2019 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2020 - 2024.

Realizacja uchwały w latach 2020 - 2024.

17. 2019.12.17

XIII/114/2019 Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków
niewygasających z upływem roku budżetowego 2019
oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Realizacja uchwały w 2020 roku.

18. 2019.12.17

XIII/113/2019 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/12/2018 Rady
Gminy Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Pawłowice na rok 2019.

Przekazano informację o uchwalonych zmianach
w budżecie do dyrektorów jednostek i kierowników celem
prawidłowej realizacji budżetu i opracowania planów
finansowych. Realizacja uchwały w 2019 roku.

19. 2019.11.26

XII/112/2019 Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach
chronionych.

20. 2019.11.26

21. 2019.11.26

Osoby, którym udzielana będzie pomoc w formie pobytu
w mieszkaniach chronionych zobowiązane będą dokonywać
odpłatności według zasad określonych w uchwale. Publikacja
Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 8142 z 03.12.2019. Uchwała
obowiązuje od 18.12.2019 r.
XII/111/2019 Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju Realizacja Wieloletniego planu rozwoju w latach
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
2020 r. – 2023 r.
kanalizacyjnych na lata 2020 - 2023 dla Wodociągów
Pawłowice.
XII/110/2019 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek za usługi
Uchwała unieważniona przez Wojewodę.
świadczone przez Wodociągi Pawłowice.
Rozstrzygnięcie nadzorcze NPII.4131.1.885.2019
z 23.12.2019 r.

22. 2019.11.26

XII/109/2019 Uchwała w sprawie zmiany nazwy Gminnego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji oraz wprowadzenia nowego
brzmienia statutu.

Nowa nazwa Wodociągi Pawłowice obowiązuje
od 01.01.2020 r. Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 8141
z 03.12.2019 r.

23. 2019.11.26

XII/108/2019 Uchwała w sprawie uchylenia uchwał w sprawie statutu
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Pawłowicach.

Uchwała unieważniona
- Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody NPII.4131.1.886.2019
z dnia 24.12.2019.

24. 2019.11.26

XII/107/2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości
położonej w Warszowicach.

Trwa korespondencja odnośnie ustalenia szczegółowych
warunków przedłużenia umowy.

25. 2019.11.26

XII/106/2019 Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy
Pawłowice na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwała realizowana w roku 2020.

26. 2019.11.26

XII/105/2019 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości.

Uchwała określa wysokość stawek podatku od nieruchomości,
które obowiązują od 1 stycznia 2020 r. Publikacja Dz. Urz.
Woj. Śl. poz. 8140 z 03.12.2019 r.

27. 2019.11.26

XII/104/2019 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/2018 Rady
Gminy Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Pawłowice na rok 2019.

Przekazano informację o uchwalonych zmianach
w budżecie do Dyrektorów Jednostek i Kierowników celem
prawidłowej realizacji budżetu i opracowania planów
finansowych. Realizacja w roku 2019.

28. 2019.11.26

XII/103/2019 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2019 – 2023.

Przekazano informację o zmianach w przedsięwzięciach
na lata 2019 - 2023, zgodnie z zał. nr 2 do uchwały.

29. 2019.10.22

XI/102/2019 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego czteroletniego Technikum
w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
w Pawłowicach w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół
Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach.

W wyniku reformy oświaty z dniem 1 września 2019 r.
nastąpiło przekształcenie czteroletniego technikum
w pięcioletnie technikum.

30. 2019.10.22

XI/101/2019 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego
w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
w Pawłowicach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące
w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
w Pawłowicach

W wyniku reformy oświaty z dniem 1 września 2019 r.
przekształcono trzyletnie Liceum Ogólnokształcące
w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące.

31. 2019.10.22

XI/100/2019 Uchwała w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności
gimnazjów.

W wyniku reformy oświaty stwierdzono zakończenie
działalności gimnazjów z dniem 1 września 2019 r.

32. 2019.10.22

XI/99/2019

Uchwała w sprawie wyboru ławników na kadencję
2020 - 2023.

Uchwała wraz ze zgłoszeniami i dołączoną do zgłoszeń
dokumentacją zostały przesłane do Prezesa Sądu Okręgowego
w Gliwicach.

33. 2019.10.22

XI/98/2019

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

Akt notarialny z dnia 14.11.2019 r. - umowa zamiany
nieruchomości.

34. 2019.10.22

XI/97/2019

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

13.12.2019r. – Akt notarialny - umowa zamiany
Rep A nr 1384/2019.

35. 2019.10.22

XI/96/2019

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek za usługi
na cmentarzu komunalnym w Pawłowicach.

Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2020 r.
Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 7136 z 29.10.2019 r.

36. 2019.10.22

XI/95/2019

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych.

Uchwała określa wysokość stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących od 1 stycznia 2020 r.
Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 7135 z 29.10.2019 r.

37. 2019.10.22

XI/94/2019

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie.

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą Pawłowice,
a Powiatem Pszczyńskim w dniu 31.10.2019 r. przekazano
środki finansowe na zakup sprzętu medycznego. Dotacja
rozliczona.

38. 2019.10.22

XI/93/2019

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/12/2018 Rady
Gminy Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Pawłowice na rok 2019.

Przekazano informację o uchwalonych zmianach
w budżecie do dyrektorów jednostek i kierowników celem
prawidłowej realizacji budżetu i opracowania planów
finansowych. Realizacja w 2019 r.

39. 2019.10.22

XI/92/2019

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2019 – 2023.

Przekazano informację o zmianach w przedsięwzięciach
na lata 2019-2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

40. 2019.09.10

X/91/2019

Uchwała w sprawie uchylenia upoważnienia dla Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowicach.

W związku z przejęciem realizacji zadania przez Gminny
Zespół Oświaty dotyczącego udzielania pomocy materialnej
dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pawłowice,
uchylono Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pawłowicach upoważnienie do prowadzenia postępowania
w indywidualnych sprawach w zakresie przyznawania uczniom
pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Publikacja Dz.
Urz. Woj. Śl. poz. 6288 z 13.09.2019 r. Uchwała obowiązuje
od 28.09.2019 r.

41. 2019.09.10

X/90/2019

Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę
dodatku energetycznego.

42. 2019.09.10

X/89/2019

Uchwała w sprawie zasięgnięcia od Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji
o kandydatach na ławników.

W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
wprowadzono zmianę w art. 5d poprzez dodanie ust. 2
w brzmieniu "Rada Gminy określa, w drodze uchwały, wzór
wniosku o wypłatę dodatku energetycznego". W związku z
powyższym został określony wzór wniosku o wypłatę tego
dodatku, który przyjęto do realizacji. Publikacja w Dz. Urz.
Woj. Śl. poz. 6287 z 13.09.2019 r. Uchwała obowiązuje
od 28.09.2019 r.
Wystąpiono do Komendanta Wojewódzkiego Policji
o wydanie opinii o kandydatach na ławników - opinie zostały
wydane i przedstawione zespołowi do oceny kandydatów.

43. 2019.09.10

X/88/2019

Uchwała w sprawie zasad wnoszenia obywatelskiej
inicjatywy uchwałodawczej.

Uchwała obowiązuje. Uchwała została przesłana
do nadzoru prawnego Wojewody, Publikacja Dz. Urz. Woj.
Śląskiego poz. 6286 z 13.09.2019 r. i obowiązuje
od 28.09.2019 r. Uchwała umieszczona w BIP.

44. 2019.09.10

X/87/2019

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
w Jarząbkowicach.

Drodze nadano nazwę ul. Owocowa. Publikacja
Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6285 z 13.09.2019 r.
Uchwała obowiązuje od 28.09.2019 r.

45. 2019.09.10

X/86/2019

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

Uchwała uchylona ze względu na to, że jedna z działek
nie mogła być przedmiotem zbytu, gdyż jest zajęta pod wody
płynące. W miesiącu październiku 2019 r. podjęto uchwałę
bez przedmiotowej działki.

46. 2019.09.10

X/85/2019

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat.

Zawarto umowę dzierżawy 0075.2020 z dnia 18.03.2020 r.

47. 2019.09.10

X/84/2019

Uchwała w sprawie Regulaminu korzystania z Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
w Pawłowicach.

Uchwałę wdrożono w życie od 1 października 2019 r.
Na podstawie uchwały prowadzona jest kontrola osób
wjeżdżających na teren PSZOK w Pawłowicach
przy ul. Mickiewicza 28B.
Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6284 z 13.09.2019 r. W dniu
13.03.2020 r. Wojewoda Śląski wniósł do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Gliwicach o stwierdzenie
nieważności uchwały. Trwa procedura skargowa. Uchwała
utraci ważność z dniem 1.07.2020 w związku z Uchwałą
XVI/164/2020 r. z dnia 8.05.2020 r.

48. 2019.09.10

X/83/2019

Uchwała w sprawie przejęcia zadania z zakresu właściwości Na podstawie podjętej uchwały podpisano porozumienie
Powiatu Pszczyńskiego na podstawie porozumienia.
z Powiatem Pszczyńskim w zakresie utrzymania zimowego
na sezon 2019/2020. Uchwała zrealizowana, dotacja
rozliczona.

49. 2019.09.10

X/82/2019

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2
w Jastrzębiu – Zdroju.

Dotacja w kwocie 35.000,00 zł została przekazana
do szpitala. Dotacja rozliczona.

50. 2019.09.10

X/81/2019

Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych
dla Policji.

51. 2019.09.10

X/80/2019

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2019 – 2023.

Uchwała zrealizowana. Zawarta została umowa w sprawie
przekazania środków na współfinansowanie zakupu
samochodu służbowego na potrzeby Komisariatu Policji
w Pawłowicach. Dotacja rozliczona.
Przekazano informację o zmianach w przedsięwzięciach na
lata 2019-2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

52. 2019.09.10

X/79/2019

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/12/2018 Rady
Gminy Pawłowice z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2019.

53. 2019.06.18

IX/78/2019

54. 2019.06.18

IX/77/2019

Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu.

Uchwałę przekazano do RIO Bielsko Biała.

55. 2019.06.18

IX/76/2019

Uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi
Gminy Pawłowice.

Uchwała została wysłana do nadzoru prawnego Wojewody,
umieszczona w BIP gminy Pawłowice.

Przekazano informację o uchwalonych zmianach
w budżecie do dyrektorów jednostek i kierowników celem
prawidłowej realizacji budżetu i opracowania planów
finansowych. Realizacja w 2019 r.
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Uchwałę przekazano do RIO Bielsko-Biała.
Pawłowice za rok 2018.

56. 2019.06.04

VIII/75/2019 Uchwała w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec likwidacji
przez Ministra Sprawiedliwości z dniem 1 lipca 2019 r.
IV Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Pszczynie.

Uchwała została przesłana do Ministerstwa Sprawiedliwości,
Posłów i Senatorów z woj. śląskiego. MS odpowiedziało,
że likwidacja wydziału wynikała z potrzeby zapewnienia
racjonalności struktury organizacyjnej Sądu Rejonowego
w Pszczynie.

57. 2019.06.04

VIII/74/2019 Uchwała w sprawie podjęcia przez Rząd RP skutecznych
działań wpływających na poprawę jakości powietrza
w Polsce.

Stanowisko zostało przekazane Prezesowi Rady Ministrów,
Posłom i Senatorom z terenu województwa śląskiego
oraz Marszałkowi Województwa Śląskiego.

58. 2019.06.04

VIII/73/2019 Uchwała w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania
kandydatów na ławników.

Zespół zebrał się 2 razy: w celu zapoznania się
ze zgłoszeniami kandydatów na ławników oraz zapoznania się
z opiniami Komendanta Wojewódzkiego Policji o kandydatach.
Przed wyborami ławników Zespół przedstawił Radzie Gminy
opinię o kandydatach.

59. 2019.06.04

VIII/72/2019 Uchwała w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę Pismem nr NPII.4131.1.432.2019 z dnia 2 lipca 2019 r.
dodatku energetycznego.
Wojewoda Śląski zawiadomił Radę Gminy Pawłowice
o wszczęciu postępowania dotyczącego stwierdzenia
nieważności uchwały Rady Gminy Pawłowice nr VIII/72/2019
z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia wniosku
o wypłatę dodatku energetycznego - w części określonej
w pkt 3 i pkt 4 załącznika do uchwały jako sprzecznej
z art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo
energetyczne. Uchwała uchylona uchwałą RG Pawłowice
nr X/90/2019 z 10.09.2019 r.

60. 2019.06.04

VIII/71/2019 Uchwała w sprawie uchylenia upoważnienia dla Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowicach.

61. 2019.06.04

VIII/70/2019 Uchwała w sprawie regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkujących na terenie Gminy Pawłowice.

62. 2019.06.04

VIII/69/2019 Uchwała w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli
prowadzonych przez gminę Pawłowice.

63. 2019.06.04

VIII/68/2019 Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez gminę Pawłowice
i określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019
roku.

Pismem nr NPII.4131.1.420.2019 z dnia 2 lipca 2019 r.
Wojewoda Śląski zawiadomił Radę Gminy Pawłowice
o wszczęciu postępowania dotyczącego stwierdzenia
nieważności uchwały Rady Gminy Pawłowice nr VIII/71/2019
z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie uchylenia upoważnienia
dla Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowicach.
Uchwała uchylona Uchwałą RG Pawłowice nr X/91/2019
z dnia 10.09.2019 r.
Uchwała określa tryb i sposób udzielania stypendium
szkolnego, tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.
Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4488 z 19.06.2019 r.
Uchwała obowiązuje od 01 września 2019 r.
Ustalono sieć publicznych przedszkoli prowadzonych przez
gminę Pawłowice.
Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 13.06.2019 poz. 4412.
Uchwała obowiązuje od 28.06.2019 r.
Ustalenia granic obwodów do poszczególnych szkół.
Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 13.06.2019 r. poz.4411.
Uchwała obowiązuje od 01.09.2019 r.

64. 2019.06.04

VIII/67/2019 Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru
obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze w przedszkolach, szkołach oraz określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć,
niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach,
dla których organem prowadzącym jest gmina Pawłowice.

Postanowienia uchwały wprowadzono do określenia wymiaru
zajęć nauczycieli z dniem 1 września 2019 r.
Uchwała obowiązuje.

65. 2019.06.04

VIII/66/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu
w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 5 lat.

Umowa dzierżawy na prowadzenie Niepublicznego
przedszkola "Iskierka" została zawarta przez dyrektora
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w trybie bezprzetargowym
w dniu 01.07.2019 r. z terminem obowiązywania
do 30.06.2024 r.

66. 2019.06.04

VIII/65/2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia dotyczącego numeracji porządkowej
budynków.

Wojewoda Śląski rozstrzygnięciem nadzorczym
NPII.4131.1.405.2019 z dnia 5 lipca 2019 r. stwierdził
nieważność uchwały Nr VIII/65/2019 Rady Gminy Pawłowice
z dnia 4.06.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia dotyczącego numeracji porządkowej budynków
- w całości - jako sprzecznej z art. 47a ust. 7 ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
w związku z art. 30 ust. 1, art. 31, art. 18 ust. 2 pkt 12
i art. 74 ustawy o samorządzie gminnym.

67. 2019.06.04

VIII/64/2019 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę
nieruchomości położonych w Warszowicach.

24.06.2019 – Akt notarialny - umowa zamiany Rep A nr
497/2019.

68. 2019.06.04

VIII/63/2019 Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze publicznej
w Golasowicach i Jarząbkowicach.

69. 2019.06.04

Drodze przebiegającej przez sołectwa Golasowice
i Jarząbkowice nadano nazwę ul. Cieszyńska. Publikacja Dz.
Urz. Woj. Śl. 13.06.2019 poz. 4409.
Uchwała obowiązuje od 28.06.2019 r.
VIII/62/2019 Uchwała w sprawie przejęcia w zarząd drogi zlokalizowanej W trakcie realizacji jest przygotowanie przez GDDKiA
wzdłuż DK-81 na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 933
dokumentacji określającej zakres i warunki przejęcia dróg
do działki nr 939/44.
zbiorczych.

70. 2019.06.04

VIII/61/2019 Uchwała w sprawie statutu Młodzieżowej Rady Gminy
Pawłowice.

Na podstawie uchwały przyjęto nowy statut funkcjonowania
Młodzieżowej Rady Gminy oraz przeprowadzono wybory.

71. 2019.06.04

VIII/60/2019 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2018 Rady
Gminy Pawłowice z dnia 18 grudnia 2018 r.

W dniu 06.06.2019 r. podpisano aneks do porozumienia
nr 1/2019 z dnia 02.01.2019 r. w sprawie udzielenia dotacji
finansowej dla finansowania punktu kurierskiego Wydziału
Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego z Pszczyny
funkcjonującego w Urzędzie Gminy. Środki były przekazywane
po otrzymaniu noty obciążeniowej w okresach miesięcznych.
Dotacja rozliczona.

72. 2019.06.04

VIII/59/2019 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Pszczyńskiemu.

Dotacja w kwocie 30 000,00 zł została przekazana
i rozliczona (dotacja dla DPS Pielgrzymowice).

73. 2019.06.04

VIII/58/2019 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2019-2023.

Przekazano informację o zmianach w przedsięwzięciach na
lata 2019-2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

74. 2019.06.04

VIII/57/2019 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/2018 Rady
Gminy Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Pawłowice na rok 2019.

75. 2019.04.23

VII/56/2019

76. 2019.04.23

VII/55/2019

77. 2019.04.23

VII/54/2019

78. 2019.04.23

VII/53/2019

Uchwała w sprawie udzielania dotacji celowej na prace
Została udzielona dotacja na rok 2019 Rzymskokatolickiej
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
Parafii pod wezwaniem św. Katarzyny w Pielgrzymowicach
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych w wysokości 200.000,00 zł. na prace konserwatorskie
w Gminie Pawłowice.
i restauratorskie polichromii stropu fasety nawy kościoła
parafialnego oraz Rzymskokatolickiej Parafii pod wezwaniem
św. Michała Archanioła w Krzyżowicach w wysokości
50.000,00 zł na wymianę pokrycia dachu na budynku
plebanii.

79. 2019.04.23

VII/52/2019

Uchwała w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2019 – 2023.

Przekazano informację o zmianach w przedsięwzięciach
na lata 2019-2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

80. 2019.04.23

VII/51/2019

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/2018 Rady
Gminy Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Pawłowice na rok 2019.

81. 2019.03.26

VI/50/2019

Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla
policji.

Przekazano informację o uchwalonych zmianach
w budżecie do Dyrektorów Jednostek i Kierowników celem
prawidłowej realizacji budżetu i opracowania planów
finansowych. Realizacja w 2019 r.
Podpisana została umowa w sprawie przekazania środków,
środki przekazano: 30 000 zł na ponadnormatywną służbę,
2 000 zł na bieżące funkcjonowanie Komisariatu.
Dotacja przekazana, rozliczona.

Przekazano informację o uchwalonych zmianach w budżecie
do Dyrektorów Jednostek i Kierowników celem prawidłowej
realizacji budżetu i opracowania planów finansowych.
Realizacja w 2019 r.
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia
08.2019 r. zawarto umowę z Terplan Sp. z o.o.
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Przedsiębiorstwo projektowania z Katowic. Czas realizacji 2
dla terenu części sołectwa Warszowice w gminie Pawłowice. lata od daty podpisania umowy. Do 31.10.2019 r. został
wyznaczony termin składania wniosków do planu.
06.02.2020r. została podpisana kolejna umowa z w/w
pracownią na sporządzenie dodatkowych opracowań w
związku z decyzją o etapowaniu prac planistycznych. W
zakresie I etapu trwają uzgodnienia
i opinie. W zakresie II etapu jest przygotowywany wniosek
rolny do Ministra Rolnictwa.
Uchwała w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej Podpisano umowę na realizację badań. program jest
p.n. "Program profilaktyki i wczesnego wykrywania
realizowany od września 2019 r. do końca roku 2022.
boreliozy wśród mieszkańców gminy Pawłowice na lata
2019 - 2022".
Uchwała w sprawie zmiany w uchwale Nr II/13/2010 z dnia Podniesiono wysokość diet dla sołtysów z 25 %
14 grudnia 2010 r.
na 30 % maksymalnej diety radnego. Obecnie dieta sołtysa
wynosi 603 zł. Diety wypłacane co miesiąc.

82. 2019.03.26

VI/49/2019

Uchwała w sprawie przekazania stanowiska Rady Gminy
w sprawie obowiązującego w Polsce systemu ubezpieczeń
upraw i zwierząt gospodarskich oraz potrzeby powrotu
do obowiązkowych powszechnych ubezpieczeń rolniczych.
Uchwała w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Pawłowice w 2019 roku.

Stanowisko Rady Gminy zostało przekazane do Sejmowej
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie.

83. 2019.03.26

VI/48/2019

84. 2019.03.26

VI/47/2019

Uchwała w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków
komunikacji na terenie Gminy Pawłowice dla zaspokojenia
potrzeb mieszkańców.

Przystanki zostały wykonane. celem jest poprawa
bezpieczeństwa pieszych.
Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 29.03.2019 r. poz. 2541.
Uchwała weszła w życie 13.04.2019 r.

85. 2019.03.26

VI/46/2019

Uchwała w sprawie przejęcia od Skarbu Państwa Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
wykonania części zadania w zakresie budowy drogi
gospodarczej w Pawłowicach.

W realizacji - gmina sfinansuje koszty wykonania
dokumentacji projektowej. Ogłoszony został przetarg
na wykonanie projektu, lecz ze względu na ofertę
przewyższającą kwotę jaka została zabezpieczona
w budżecie, postępowanie przetargowe zostało unieważnione.
Ponownie ogłoszony przetarg wyłonił wykonawcę, z którym
podpisano umowę na realizację zadania w zakresie projektu.

86. 2019.03.26

VI/45/2019

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Pszczyńskiemu na realizację zadania
inwestycyjnego na terenie Gminy Pawłowice w 2019 roku.

Dot. budowy chodnika przy ul. Wiejskiej w Jarząbkowicach.
Uchwała zrealizowana, zadanie zakończone i rozliczone.

87. 2019.03.26

VI/44/2019

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2019 – 2023.

Przekazano informację o zmianach w przedsięwzięciach na
lata 2019-2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

88. 2019.03.26

VI/43/2019

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/12/2018 Rady
Gminy Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Pawłowice na rok 2019.

Przekazano informację o uchwalonych zmianach w budżecie
do Dyrektorów Jednostek i Kierowników celem prawidłowej
realizacji budżetu i opracowania planów finansowych.
Realizacja w 2019 r.

89. 2019.02.26

V/42/2019

Uchwała w sprawie planu dofinansowania doskonalenia
zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych
przez gminę Pawłowice.

Dofinansowanie przyznawane było tylko na specjalności
i formy kształcenia wymienione w uchwale. Uchwała dotyczyła
2019 r. i została zrealizowana.

90. 2019.02.26

V/41/2019

w sprawie przejęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu Gmina zrealizowała zadanie pn.: wykaszanie poboczy dróg
Pszczyńskiego na podstawie porozumienia.
powiatowych z terminem realizacji do 15.11.2019 r. Zadanie
zostało rozliczone do 15.12.2019 r.

91. 2019.02.26

V/40/2019

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Pszczyńskiemu.

92. 2019.02.26

V/39/2019

Uchwała w sprawie trybu powołania członków
Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego opiniuje
oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności uchwały dotyczące organizacji pozarządowych.
Pożytku Publicznego w Pawłowicach.
Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 08.03.2019 r. poz. 1944.
Uchwała obowiązuje od 23.03.2019 r.

Na podstawie podjętej uchwały realizowane było wyłapywanie
i opieka nad bezdomnymi zwierzętami w 2019 roku. Uchwała
zrealizowana.

Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu
na letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy
Pawłowice. Dotacja została rozliczona.

93. 2019.02.26

V/38/2019

Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
położonych w Gminie Pawłowice.
Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze publicznej
w Pawłowicach.

W 2019 r. przyznano 2 dotacje. Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl.
z 08.03.2019 r. poz. 1943.
Uchwała obowiązuje od 23.03.2019 r. do 31.12.2020 r.

94. 2019.02.26

V/37/2019

95. 2019.02.26

V/36/2019

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia
Zawarto umowę z firmą Pracowania Urbanistyczna
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w Rybniku. 15.04.2019 r. ogłoszono przystąpienie
dla terenu części strefy produkcyjnej w sołectwie Pawłowice do opracowania planu Wyznaczono termin składania
w gminie Pawłowice.
wniosków do 17.05.2019 r. Wyłożenie projektu planu od
9.10.2019 r. do 07.11.2019r. W dniu 23.10.2019 dyskusja
publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami.
Do dnia 22.11.2019 r. termin składania uwag do projektu
planu. Wpłynęło 235 uwag. Plan uchwalono 03.03.2020 r.
uchwałą nr XV/155/2020.

96. 2019.02.26

V/35/2019

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2019 – 2023.

97. 2019.02.26

V/34/2019

Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr III/12/2018 Rady
Gminy Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Pawłowice na rok 2019.

98. 2019.01.29

IV/33/2019

99. 2019.01.29

IV/32/2019

Nadano nazwę ulica Wodzisławska drodze powiatowej
na terenie sołectwa Pniówek na odcinku od granicy
z sołectwem Pawłowice do drogi wojewódzkiej nr 933.
Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 08.03.2019 poz. 1942
Uchwała obowiązuje od 23.03.2019 r.

Przekazano informację o zmianach w przedsięwzięciach
na lata 2019 do 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2
do uchwały.

Przekazano informację o uchwalonych zmianach w budżecie
do dyrektorów jednostek i kierowników celem prawidłowej
realizacji budżetu i opracowania planów finansowych.
Realizacja w 2019 r.
Uchwała w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat Wójt Gminy Pawłowice wydał do końca 2019 r. zaświadczenia
jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy
wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych
Pawłowice w prawo własności tych gruntów i wysokości
wyłącznie budynkami mieszkalnymi. Po potwierdzeniu
stawek procentowych tych bonifikat.
przekształcenia na bieżąco rozpatrywane są wnioski w sprawie
udzielenia bonifikat.
Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 06.02.2019 r. poz.1043.
Uchwała obowiązuje od dnia 01.01.2019 r.
Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

Osoby, którym udzielana będzie pomoc w formie pobytu
w ośrodkach wsparcia zobowiązane będą dokonywać
odpłatności według zasad określonych w uchwale.
Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 06.02.2019 poz. 1042.
Uchwała obowiązuje od 21.02.2019 r.

100. 2019.01.29

IV/31/2019

Uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.

Uchwała reguluje zasady przyznawania pomocy w formie
usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
oraz określa stopień odpłatności za te usługi zgodnie
z przyjętą uchwałą.
Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 06.02.2019 r. poz. 1041.
Uchwała obowiązuje od 21.02.2019 r.

101. 2019.01.29

IV/30/2019

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci Porozumienie zostało podpisane. Dotacja została przekazana
dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie i rozliczona.
działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom
Alkoholowym w Bielsku- Białej.

102. 2019.01.29

IV/29/2019

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych Uchwała była stosowana w 2019 r. przy odnawianiu umów
umów najmu i dzierżawy zawartych na czas oznaczony
najmu i dzierżaw mienia gminnego w trybie
do 3 lat.
bezprzetargowym.

103. 2019.01.29

IV/28/2019

Uchwała w sprawie unieszkodliwiania wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Pawłowice, poprzez
demontaż, utylizację oraz wymianę pokryć dachowych
w budynkach prywatnych na terenie gminy.

104. 2019.01.29

IV/27/2019

Uchwała w sprawie regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pawłowice.

W ramach realizacji projektu unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy poprzez demontaż,
utylizację oraz wymianę pokryć dachowych w budynkach
prywatnych na terenie gminy Gmina uzyskała dofinansowanie
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 975
tys. zł. Realizacja projektu zakłada usunięcie 118 ton azbestu
z budynków prywatnych. Projekt w trakcie realizacji
i rozliczania.
Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl. z 06.02.2019 r. poz. 1040.
Uchwała w trakcie realizacji - obowiązuje od 21.02.2019 r.
do 31.12.2020
r.
Regulamin
w realizacji.
Publikacja Dz. Urz. Woj. Śl.
z 06.02.2019 r. poz. 1039.
Uchwała obowiązuje od 21.02.2019 r.

