
 

  

 Pawłowice, dnia 02 stycznia 2023 r. 

OR.0055.1.2023 
        
        Sołtys Jarząbkowic 

        Dariusz Czakon  
 

Dotyczy: zadań zaplanowanych do realizacji w sołectwie w 2023 r.  
 

W roku 2023 w sołectwie Jarząbkowice realizowane przez Gminę będą zadania 

zapewniające zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców, między innymi:  

1. Infrastruktura: 

a) Utrzymanie 8,4 km dróg gminnych polegające na koszeniu poboczy, zamiataniu, 

odśnieżaniu, czyszczeniu rowów przydrożnych i studzienek kanalizacji deszczowej. 

Wprowadzanie organizacji ruchu drogowego oraz remonty istniejącego oznakowania 

poziomego i pionowego dróg. Dbałość o czystość przystanków autobusowych, 

utrzymanie 3 wiat oraz 20 koszy na śmieci. Remonty cząstkowe dróg o nawierzchni 

bitumicznej i kamiennej. Realizacja naprawy nawierzchni dróg poprzez wykonanie 

wielkopowierzchniowych nakładek. Typowanie dróg do naprawy odbędzie się po 

wiosennym objeździe dróg, 

b) Uzupełnienie lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej, 

c) Przebudowa ul. Bocznej w Jarząbkowicach. 

 

2. Woda i kanalizacja sanitarna: 

a) Zadanie inwestycyjne w zakresie programu „Nowy Ład” – wymiana hydrantów         

w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy 

Pawłowice”, 

b) Przegląd i konserwacja hydrantów, 

c) Wymiana uszkodzonych zasuw liniowych, 

d) Wymiana wodomierzy, 

e) Wymiana starych stalowych przyłączy wody do nieruchomości zakwalifikowanych 

jako pilne do wymiany, 

f) Budowy przyłączy wodociągowych realizowane przez Wodociągi Pawłowice, 

g) Budowy przyłączy kanalizacyjnych realizowane przez Wodociągi Pawłowice, 

h) Przegląd, czyszczenie oraz konserwacja reduktorów ciśnienia w komorach 

wodomierzowych, 

i) Nabycie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 

j) Remonty na sieci wodociągowej. 
 

3. Oświetlenie publiczne: 

a) Projekt i zabudowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach Gminy Pawłowice, 

b) Utrzymaniem i konserwacją oświetlenia ulicznego w sołectwie Jarząbkowice będzie 

objęte 152 oprawy oświetleniowe.  
 

4.  Obiekty kubaturowe:  

a) Utrzymanie bieżące budynku z mieszkaniami socjalnymi.  

b) Przedsięwzięcie finansowane z funduszu sołeckiego - budowa akustycznej ścieżki 

sensorycznej na terenie placu zabaw, 

c) Zagospodarowanie skweru ulic: Kasztanowej, Rolniczej i Wiejskiej – zadanie z 

funduszu sołeckiego. 

 

5. Transport publiczny: 

a) Finansowanie transportu lokalnej komunikacji zbiorowej linii L1, L-2, L-6, 

b) Realizacja zadania „modernizacja i budowa obiektów infrastruktury transportu 

publicznego- budowa wiaty przystankowej i rowerowej oraz miejsca parkingowe przy 

ul. Kasztanowej.   



 

  

6. Ochrony środowiska:  

a) Organizacja i prowadzenie gospodarki odpadami na terenie gminy, 

b) Organizacja i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

c) Kontynuacja dofinansowania z budżetu gminy środków finansowych na wymianę 

źródeł ciepła, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, 

d) Opieka nad zwierzętami w zakresie wyłapywania zwierząt, umieszczania  

w schronisku, usuwania padliny, 

e) Kształtowanie świadomości  edukacyjnej ekologicznej wśród mieszkańców  poprzez: 

wykonywanie nasadzeń drzew i krzewów, zakup budek lęgowych dla ptaków, 

kontrole prawidłowej segregacji odpadów,  

f) Prowadzenie dla mieszkańców punktu konsultacji ekologicznej. W ramach unijnego 

programu ochrony powietrza „LIFE ŚLĄSKIE – PRZYWRACAMY BŁĘKIT”, 

g) Całoroczne utrzymanie zieleni ozdobno-rekreacyjnej przy ul. Kasztanowej. 
  

7. Bezpieczeństwo publiczne: 

a) Finansowanie działalności bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej zgodnie ze złożonymi 

wnioskami przez straż oraz utrzymanie strażnicy, 

b) Dofinansowanie z budżetu Gminy działalności komisariatu Policji w Pawłowicach  oraz  

realizacja dodatkowych patroli drogowych Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie. 
 

8. Oświata w tym: 

a) Dofinansowanie do niepublicznego żłobka w kwocie 400,00 zł miesięcznie /dziecko, 

b) Dofinansowanie do niepublicznego przedszkola Jaś i Małgosia w Jarząbkowicach       

w kwocie około 1050,00 zł, 

c) Wypłata stypendiów szkolnych  oraz  sportowych, 

d) Dofinansowanie z budżetu gminy do prowadzenia i utrzymania Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Golasowicach i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach. 

Realizacja przez Zespół Szkół Ogólnokształcących projektów unijnych:  

1. Realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych z matematyki, j. angielskiego. 

Geografii, fizyki, chemii, biologii dla uczniów w ramach projektu UE – „Rozwijamy 

talenty młodych ludzi”, 

2. Organizacja wyjazdów zagranicznych, min. do Włoch i Hiszpanii w ramach 

Europejskiego Programu Erasmus+, 

3. Realizacja projektu pn. „Czyste powietrze łączy narody’ . W 2023 roku odbędzie 

się spotkanie podsumowujące projekt z udziałem uczniów z Danii i  Portugalii          

w Pawłowicach,  

e) Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół,   

f) Darmowa komunikacja dla uczniów dojeżdżających do szkół powyżej 3 km i dojazd 

do obiektów sportowych: basen, lodowisko,  

g) Realizacja przez Gminny Zespół Oświaty projektu Unijnego pod nazwą: „Usługi 

społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym 

na terytorium Ukrainy”.  
 

9. Pomoc społeczna w tym: 

a) Realizacja programów pomocowych, udzielanie zasiłków i dodatków, 

b) Prowadzenie grup wsparcia, realizacja programu posiłek w domu i w szkole dla dzieci 

i dla dorosłych, udzielanie schronienia osobom potrzebującym, 

c) Pomoc rodzinom w formie usług opiekuńczych, umieszczanie osób w domach pomocy 

społecznej, umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej, 

d) Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego „Różowe okulary”,  

realizacja projektu unijnego pn. „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków 

kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy”.  

 

10. Profilaktyka zdrowotna: Realizacja programów profilaktyki zdrowotnej w tym między 

innymi: zapobieganie nadwadze i otyłości wśród dzieci uczęszczających                   

do przedszkoli na terenie gminy. Profilaktyka stomatologiczna w szkołach 

podstawowych – dentobus. Realizacja  programów profilaktycznych w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Golasowicach oraz filii Gminnej                                      



 

  

Biblioteki Publicznej w Golasowicach. Planuje się również realizację programu 

zapobiegania depresji wśród dzieci i młodzieży. 

 

11. Rekreacja i sport: 

a) Utrzymanie obiektów sportowych oraz dofinansowanie działalności Gminnego 

Ośrodka Sportu, 

b) Utrzymanie placu zabaw dla dzieci oraz urządzeń wysiłkowych przy ul. Kasztanowej, 

c) Organizacja imprez sportowych, 

d) Utrzymanie przystanków rowerowych, 

e) Przedsięwzięcie realizowane ze  środków funduszu sołeckiego: Zagospodarowanie 

skweru z biegu ulic: Kasztanowej, Rolniczej i Wiejskiej.   

 

12. Instytucje kultury : 

a) Utrzymanie obiektów instytucji kultury oraz  dofinansowanie do działalności 

Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej, 

b) Organizacja imprez, koncertów, spotkań autorskich. Konkursów i warsztatów dla 

dzieci i młodzieży. Zajęć dla dorosłych, dzieci i młodzieży  w ciągu roku szkolnego 

oraz w czasie ferii zimowych i wakacji letnich, 

c) Dofinansowanie siedmiu wniosków do organizacji inicjatywy lokalnej, 

d) Finansowanie zespołu Jarząbkowianki, w tym uzupełnienie elementów strojów, 

sfinansowanie wyjazdów na konkursy, opłata instruktorów oraz gospodarza domu 

ludowego. 

 

Realizacja wyżej wymienionych zadań może ulec zmianie w zależności 

od osiągniętych dochodów Gminy. W ciągu roku mogą być realizowane dodatkowe  

zadania, wynikające z bieżących potrzeb sołectwa, finansowane w ramach posiadanych 

środków w budżecie.  

 

 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. A/a 

 


