
 

  

Pawłowice, dnia 11 stycznia 2021 r. 
OR.0055.1.2021 
 
        Sołtys Pielgrzymowic  
        Iwona Baron 
 
 
Dotyczy: zadań zaplanowanych do realizacji w sołectwie w 2021 r.  
 
 W roku 2021 w sołectwie Pielgrzymowice realizowane przez Gminę będą 
podstawowe zadania zapewniające zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców, 
między innymi:  
 bieżące utrzymanie i remonty istniejącej infrastruktury drogowej, 
 bieżące utrzymanie i remonty sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 
 bieżące utrzymanie placów zabaw dla dzieci i urządzeń wysiłkowych, 
 całoroczne utrzymanie zieleni ozdobno-rekreacyjnej, 
 finansowanie lokalnego transportu zbiorowego, 
 utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego, 
 dofinansowanie robót melioracyjnych ujętych w planach Spółki Wodnej, 
 finansowanie działalności bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej, 
 dofinansowanie działalności Policji dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców-

dodatkowe patrole policji,  
 finansowanie oświaty,  
 realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej, 
 dofinansowanie do organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych, 
 dofinansowanie działalności sportowej, dofinansowanie instytucji kultury  

w zakresie ich działalności, 
 dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej, 
 organizacja gospodarki odpadami oraz punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych, 
 wyłapywanie bezpańskich psów, 
 dofinansowanie z zakresu ochrony środowiska. 
 

Ponadto w roku 2021 przewiduje się realizację następujących zadań w zakresie 
robót inwestycyjnych, remontowych i projektowych: 
 przebudowa budynku na działce nr 1695/180 w Pielgrzymowicach (projekt 

przebudowy istniejącego budynku gospodarczego przy Przedszkolu na potrzeby 
edukacyjne wraz z zagospodarowaniem terenu), 

 przebudowa ul. Jasnej w Pielgrzymowicach (dalszy ciąg prac projektowych, wykupy 
gruntów), 

 przebudowa ul. Podlesie w Pielgrzymowicach i ul. Bocznej w Jarząbkowicach (wykupy 
gruntów), 

 zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Pielgrzymowicach (dalszy ciąg 
prac), 

 przebudowa kotłowni budynku Szkoły Podstawowej w Pielgrzymowicach (przebudowa 
kotłowni węglowej na gazową wraz z regulacją całej instalacji c.o. przy 85% 
dofinansowania środków kwalifikowanych z Urzędu Marszałkowskiego), 

 przebudowa drogi dojazdowej do SP Pielgrzymowice projekt dla drogi dojazdowej  
do Szkoły (od boiska - połączenie do przystanku wykonanego w ramach zadania 
"zakupu niskoemisyjnego taboru…"), 

 przebudowa ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach (dofinansowanie zadania 
prowadzonego przez PZD), 

 nakładka wielkopowierzchniowa na ul. Borowej (końcowy odcinek), 
 wykonanie poboczy ul. Sikorskiego (od ul. Pięknej w kierunku południowym), 
 budowa oświetlenia przy ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Modrzewiowej do posesji  

nr 6, 
 poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego – wymiana opraw 

oświetleniowych – 163 szt., 



 

  

 zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego – opracowanie dokumentacji  
i rozpoczęcie budowy obiektów (moduły parkingowe dla rowerów, moduły 
przystankowe rekreacyjne, przystankowe urządzenia edukacyjno-zabawowe, 
zadaszenia fotowoltaiczne, wiaty autobusowe, automatyczne toalety). 

 
W zakresie wodociągów i kanalizacji w 2021 r. planuje się realizację 

następujących zadań: 
 kamerowanie kanalizacji w rejonie występowania częstych zatorów, 
 zadymianie kanalizacji w celu wyeliminowania napływu wód przypadkowych  

i ewentualnie nielegalnie odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej, 
 bieżące naprawy na obiektach pompowych,  
 wymiana/montaż filtrów podwłazowych z węglem aktywnym, 
 budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze nie objętym systemem kanalizacyjnym  

ul. Borowa Gruntowa, 
 montaż poidełka w przedszkolu, 
 wymiana uszkodzonych zasuw liniowych, 
 wymiana uszkodzonych hydrantów, 
 wymiana wodomierzy, 
 wymiana starych stalowych przyłączy wody do nieruchomości zakwalifikowanych jako 

pilne do wymiany, 
 budowy przyłączy wodociągowych realizowane przez Wodociągi Pawłowice, 
 budowy przyłączy kanalizacyjnych realizowane przez Wodociągi Pawłowice, 
 przegląd, czyszczenie oraz konserwacja reduktorów ciśnienia w komorach 

wodomierzowych, 
 nabycie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 
 remonty na sieci wodociągowej. 
 

W 2021 r. będzie również realizowane przedsięwzięcie, ujęte w uchwalonym przez 
zebranie wiejskie wniosku sołectwa o przyznanie środków z funduszu sołeckiego  
tj. budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Rzecznej i ul. Modrzewiowej. 

 
Ponadto planuje się również:  

 zakup strojów lub ich elementów oraz finansowanie wyjazdów na konkursy 
zespołów Pielgrzymowianie, Niezapominajki, 

 PP Pielgrzymowice – zakup magicznego dywanu, 
 SP Pielgrzymowice – remont auli, zakup pieca konwekcyjnego do kuchni. 

 
Realizacja wyżej wymienionych zadań może ulec zmianie w zależności 

od osiągniętych dochodów Gminy. W ciągu roku mogą być realizowane inne zadania, 
wynikające z bieżących potrzeb sołectwa, finansowane w ramach posiadanych środków 
w budżecie.  
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