
Zebranie sprawozdawczo - wyborcze  

w Warszowicach

Sprawozdanie z najwa żniejszych działa ń gminy w sołectwie

30 stycznia 2023 roku



SOŁECTWO WARSZOWICE

Sołtys: Andrzej Szaweł

 Udział w cyklicznych spotkaniach z wójtem w urzędzie  

5 spotkań w 2022 r.

 objazdy sołectwa z pracownikami urzędu 

Rada Sołecka:

Henryk Godziek, Kazimierz Marynowski, Bernard Foks, Agata Kamasz, Jan 

Zochorek, Paweł Kubica, Adam Helis



INWESTYCJE

• Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem konstrukcji jezdni 

na ul. Poprzecznej.

Koszt 1.444.000 zł 

• Montaż automatycznego systemu podlewania boiska sportowego 

Koszt 124.000 zł



UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY
DROGI:

• Utrzymanie 16,5 km dróg gminnych (koszenie 
poboczy, zamiatanie, odśnieżanie, czyszczenie 
rowów przydrożnych i studzienek kanalizacji 
deszczowej). 

• Dbanie o czystość przystanków autobusowych, 
utrzymanie 9 wiat oraz 41 koszy na śmieci

• Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg 
gminnych grysami kamiennymi i emulsją –

a) boczna ul. Żorskiej na odcinku 160 mb
b) boczna ul. Granica na odcinku 385 mb

• Remont cząstkowy 
wielkopowierzchniowy nawierzchni 
dróg gminnych: 

a) ul. Kolejowa na odcinku 470 mb
b) ul. Kościelna na odcinku 210 mb.



UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY
OŚWIETLENIE:

• Utrzymanie i konserwacja 370 opraw oświetleniowych
• Wymieniono 197 punkty świetlne na terenie sołectwa w ramach II etapu poprawy 

efektywności energetycznej oświetlenia drogowego (w 2021 – 84 opraw, razem 281)

• Budowa 14 punktów świetlnych w rejonie skrzyżowania drogi DK81 z ul. Kościelną, 
(Wykonawca: GDDKiA)

KOMUNIKACJA:

Koszt utrzymania w skali gminy: ok. 3,6 mln zł 
w tym: utrzymanie linii autobusowych:

4 linie lokalne: L-1, L-2, L-3, L-4
1 linia MZK: 307

Kontynuacja projektu: 

„Modernizacja i budowa obiektów 
infrastruktury transportu publicznego”

• Budowa toalety, wiaty przystankowej 
i rowerowej oraz miejsca parkingowego 
przy Szkole Podstawowej oraz na parkingu 
przy ul. Pszczyńskiej



UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY
ZIELEŃ:
1. Zasadzenie:

• 5 drzew i 9 krzewów na terenie placu zabaw pomiędzy ul. Stawową 

a Spokojną oraz na terenie przedszkola

• 870 szt. cebulek kwiatowych (czosnek ozdobny, hiacynt, krokus 

i narcyz)

• 83 szt. kwiatów sezonowych w 3 wazonach 

• Całoroczne utrzymanie zieleni na terenach: 

- skweru rekreacyjno-wypoczynkowy obok skrzyżowania 
ul. Pszczyńskiej z Kolejową,
- skweru przy bibliotece,
- skweru rekreacyjno-wypoczynkowego „Centrum przyjazne 
rodzinie”.

2. Wycinka samosiejek i korekta koron drzew w pasie drogowym 
ul. Kolejowej, Pszczyńskiej, Szybowej i Granica, w celu poszerzenia 
skrajni.

3. Akcja rozdawania świerków w przedszkolach i podczas jarmarku 

bożonarodzeniowego dla mieszkańców



UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY

Zadania zrealizowane przez Gminny 

Zespół Komunalny, m.in..:

- prace remontowo -malarskie zaplecza LKS 

Warszowice

- prace malarskie w świetlicy SP Warszowice

- prace malarskie i uszczelniające pokrycia 

sali gimnastycznej SP

- wymiana kotła w domu nauczyciela



WODOCIĄGI I KANALIZACJA

• W ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Pawłowice” 

dofinansowanego z programu „Polski Ład” – wymieniono 4 uszkodzone hydranty. Przewidziano 

wymianę jeszcze 13 hydrantów. 

• W 2023 r. rozpocznie się zadanie, realizowane z programu „Polski Ład” : „Przebudowa sieci 

wodociągowej przy ul. Pszczyńskiej i Żorskiej w Warszowicach”. W ramach zadania zostanie 

wymienione ok. 4 km sieci wodociągowej i ok. 800 m. przyłączy wodociągowych.



WODOCIĄGI I KANALIZACJA

• Utrzymanie bieżące i remonty sieci wodociągowej:

o Usunięto 11 awarii na sieci wodociągowej, 

o Usunięto 9 awarii na przyłączach wodociągowych, 

o Awaryjnie wymieniono  6 przyłączy wodociągowych

o Wykonano przegląd wszystkich hydrantów,

o Wymieniono wodomierze, dla których kończył się okres 

technicznej legalizacji.

• Utrzymanie bieżące i remonty sieci kanalizacyjnej 

o udrożniono 10 zatorów sieci kanalizacji sanitarnej,

o odbiór ścieków poprzez eksploatację przepompowni ścieków

• Wybudowano odcinek sieci wodociągowej przy ul. Rydzów o długości 177 m. 

• Wybudowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o długości 272 m przy ul. Ks. E Piwonia.

Dotacja z budżetu Gminy:

Spółka Wodna w Warszowicach otrzymała kwotę 30.344,85 zł



OŚWIATA

• Doposażono Szkołę Podstawową 

w szafki, stoliki, krzesła, regały, 

kosze na piłki

• Dla przedszkola zakupiono podłogę 

i monitor interaktywny 

• Zakup wyposażenia do pracowni dydaktycznych w Szkole 

Podstawowej (m. in. maszyny do szycia, drukarka 3D), 

pomocy dydaktycznych, sprzętu fotograficznego w ramach 

Programu Rządowego: Laboratoria Przyszłości 

Kwota dofinansowania: 70 500 zł



• Wykonanie i zabudowa tablicy informacyjnej „Centrum Przyjazne 

Rodzinie”

• Skrzynie do przechowywania przy altanie 

• Zakup i montaż poidełka 

• Budowa Skateparku – I etap 

Fundusz Sołecki 2022

Środki z budżetu gminy do dyspozycji mieszkańców sołectwa 
Warszowice – 64.000 zł

• Dokumentacja zabudowy, 

zakup i montaż urządzeń 

wysiłkowych na placu 

zabaw przy ul. Stawowej 

Koszt 26 000 zł ( w tym  

8 000 zł z Funduszu 

Sołeckiego)

• Zakup strojów 

sportowych niezbędnych 

dla reprezentowania 

sołectwa Warszowice 

podczas imprez sportowo 

rekreacyjnych



Inicjatywa lokalna – 8.400 zł 

 Festyn Rodzinny

 Dzień Seniora

 Dzień Dziecka – festyn

Wnioskodawca: 
Grupa mieszkańców sołectwa Warszowice

Dotacje z budżetu gminy dla organizacji pozarządowych:

• UKS Warszowice
• KS Warszowice
• Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Warszowic

115 950 zł



BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

1) OSP Warszowice z budżetu Gminy 
zakupiło:

 2x klucze do pokryw studzienek

 2x klucze do hydrantów

 2x pasy strażackie

 3 komplety ubrań specjalnych

Łączna kwota wydatków: 11.000,00 zł

W 2023 r. planowany zakup wozu bojowego. 

Szacowana wartość: 1.500 000,zł 

(w tym 600 000 zł z budżetu Gminy)

Źródło: profil Facebook OSP Warszowice

Źródło: profil Facebook OSP Warszowice



o Ogólnodostępna oferta zajęć organizowanych przez instytucje kultury dla dorosłych, dzieci 
oraz młodzieży w ciągu roku szkolnego, ferii zimowych oraz wakacji letnich: imprezy, 
koncerty, spotkania autorskie. 

16 miejsce w skali kraju dla Gminy Pawłowice 

w Rankingu Samorządów "Rzeczpospolitej" 

w kategorii gmin wiejskich

(1 miejsce w powiecie, 3 miejsce w województwie) 

Drużyna Juniorów U-19 
UKS Warszowice gra w I Lidze  
Wojewódzkiej



OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2022 roku: 

505 udzielnych porad w Punkcie Informacyjnym Ekodotacje

Dofinansowania do wymiany kotłów:  178 rozliczonych wniosków

- 1.243.350,00 zł ogólnej kwoty dofinansowania
- 32 kotły węglowe z automatycznym załadunkiem paliwa, 
- 17 kotłów na biomasę z automatycznym załadunkiem paliwa, 
- 96 kotłów gazowych, 
- 32 pompy ciepła, 
- 1 kocioł elektryczny

W Warszowicach z dofinansowania skorzystało 32 wnioskodawców

Dofinansowanie do azbestu: 

Gmina Pawłowice otrzymała dofinansowanie unijne
w wysokości: 726.574,30 zł
w Warszowicach z dofinansowania skorzystało 9 wnioskodawców

usunięto 23 tony odpadów



OCHRONA ŚRODOWISKA
Odbiór odpadów:  

– w związku z dotacjami do wymiany kotłów zmniejszyła się ilość odbieranego 
popiołu, wzrosła ilość odpadów segregowanych, nieznacznie spadła ilość 
odpadów zmieszanych

- do połowy 2023 roku cena za odbiór odpadów nie zmieni się i pozostanie 
na poziomie 25,50 zł/m-c na osobę (z ulgą na kompostowanie – 22,50 zł) 

- zakupiono 18 budek lęgowych dla ptaków, które rozdysponowano wśród 
uczniów klas IV SP Warszowice

- Kosze do segregacji śmieci dla szkół 
i przedszkoli z terenu gminy 
w ramach projektu ekologiczno-
edukacyjnego za 100 tys. zł w tym 
z Fundacji JSW 20 tys. zł  



OGÓLNODOSTĘPNE INWESTYCJE GMINNE

Wodny Plac Zabaw - 3,5 mln zł w tym:
2,7 mln zł z rządowego funduszu Polski Ład
150 tys. zł z Fundacji JSW  



OGÓLNODOSTĘPNE INWESTYCJE GMINNE

Modernizacja lodowiska

I etap w 2022:

2 960 413,73  zł 

II etap w 2023

dofinansowanie 1 243 800,00 zł

z Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej 



POMOC OSOBOM Z UKRAINY

• organizacja pomocy dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie:  

3 miejsca pobytu: GOS, Jarząbkowice, Pniówek,  nowe dodatki wypłacane 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej, wyrabianie dokumentów tożsamości w UG 

Pawłowice, organizacja zbiórek i punktu pomocy dla osób potrzebujących 

w Golasowicach, współorganizacja spotkań z PUP Pszczyna  



Nowe zadania Gminy w 2022 roku  

- Sprzedaż węgla dla mieszkańców – w 2022 r. złożono 446 wniosków 

i sprzedano 426,8 ton opału   

- Rozwój linii kolejowych 
1) Gmina ogłosiła przetarg na  projekt drogi dojazdowej  i parkingu przy peronie, 
który w 2023 roku ma powstać w Pawłowicach pomiędzy DW 933 ul. Pszczyńska 
i ul. Zapłocie i umożliwi zatrzymywanie się pociągu relacji Gliwice-Wisła   

2) w trakcie jest odtworzenie połączenia
Jastrzębie-Zdrój – Katowice przez Pawłowice 
(Gmina partycypuje w kosztach projektu 
realizowanego przez województwo 
z dofinansowaniem unijnym) 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


