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Szanowne Mieszkanki i Szanowni Mieszkańcy gminy Pawłowice, 

 
to już trzeci Raport o stanie gminy Pawłowice, jaki przygotowaliśmy dla Was,  

aby w jednym miejscu zebrać wszystkie ważne informacje dotyczące 
funkcjonowania gminy.  
 

Rok 2020 był inny, niż lata poprzednie. Epidemia koronawirusa spowodowała,  
że wszyscy musieliśmy nauczyć się funkcjonować w nowych warunkach,  

o których w 2019 roku nie mieliśmy jeszcze pojęcia. Wymagało to od nas  podjęcia 
szeregu działań, które umożliwiły normalne funkcjonowanie gminy, 
a jednocześnie zapobiegały rozprzestrzenianiu się zakażeń. Obsługa klientów 

urzędu i nadzór nad inwestycjami trwał nieprzerwanie, choć do komunikacji 
częściej wykorzystywaliśmy narzędzia elektroniczne niż spotkanie twarzą w twarz.  

 
Przykro mi, że miniony rok tak bardzo zubożył nasze życie społeczne. Uniemożliwił 
organizację uroczystości, świąt i wydarzeń, które były okazją  

do integracji mieszkańców. W gminie Pawłowice wiele osób zaraziło się 
koronowirusem, a dla niektórych choroba okazała się śmiertelna. I choć w skali 

gminy udało nam się uniknąć katastrofy, nie możemy zapominać o trudnych 
sytuacjach, w jakich znaleźli się niektórzy mieszkańcy.  

 
Raport o stanie gminy Pawłowice za rok 2020 zawiera informacje dotyczące 
codziennego funkcjonowania gminy oraz prezentuje nowe rozwiązania podnoszące 

komfort życia mieszkańców. Cieszę się, że pomimo epidemii, gmina Pawłowice 
utrzymuje zrównoważony rozwój, czego dowodem jest 20 miejsce  

w kategorii gmin wiejskich w Ogólnopolskim Rankingu Samorządów 
„Rzeczpospolitej” 2020 (pierwsze miejsce w powiecie pszczyńskim, drugie  
w województwie). To nasz wspólny sukces.   

Zachęcam do zapoznania się z dokumentem, który pozwala ocenić skuteczność 
pracy urzędu i jednostek gminnych, przeanalizować dane, zweryfikować działania 
podejmowane w celu rozwoju gminy i zgłosić uwagi, które pozwolą na bardziej 

skuteczne działanie, zgodne z Państwa oczekiwaniami.   
 

Franciszek Dziendziel  

Wójt Gminy Pawłowice  
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Budżet  

 

Budżet Gminy Pawłowice na rok 2020 został przyjęty 17 grudnia 2019 r. Uchwałą Rady 

Gminy Nr XIII/116/2019 i zakładał:   

 

- po stronie dochodów kwotę 120.388.166,60 zł 

- po stronie wydatków kwotę 126.615.786,62 zł 

- po stronie przychodów kwotę  7.813.810,02 zł 

- po stronie rozchodów kwotę    1.586.190,00 zł 

 

Po dokonaniu zmian w dochodach i wydatkach plan budżetu na 31 grudnia 2020 r. wynosił: 

- po stronie dochodów  122.316.116,10 zł 

- po stronie wydatków  136.587.359,46 zł 

- po stronie przychodów 15.397.327,81 zł 

- po stronie rozchodów     1.126.084,45 zł 

 

W 2020 roku dochody zostały zrealizowane w 98,72%. Na plan dochodów ogółem 

122.316.116,10 zł wykonanie na 31 grudnia 2020 r. wyniosło 120.744.996,56 zł. Dochody 

ogółem na 1 mieszkańca wynosiły 6.933,39 zł.  

 

W strukturze osiągniętych dochodów za 2020 r.:  

- dochody własne wynoszą 63.775.612,59 zł, co stanowi 52,82% 

- subwencja ogólna wynosi 25.871.255,00 zł, co stanowi 21,43%  

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych wynoszą 28.877.985,45 zł, co stanowi 

23,92% 

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 

wynoszą 2.220.143,52 zł, co stanowi 1,84%. 

 

W 2020 roku wydatki zostały zrealizowane w 88,99%. Na ogólny plan wydatków 

136.587.359,46 zł wykonanie na 31 grudnia 2020 r. wyniosło 121.546.276,82 zł. Wydatki 

na 1 mieszkańca w 2020 r. wynosiły 6.979,40 zł. 

 

Na plan wydatków majątkowych w wysokości 31.014.965,96 zł wydatkowano 

25.986.766,67 zł, co stanowi 83,79%. Na wykonanie planu inwestycji miały wpływ wzrost 

cen materiałów, robocizny i sprzętu w kosztorysach przetargowych oraz przedłużające się 

procedury przetargowe związane z wprowadzeniem w kraju stanu epidemii.  

W 2020 r. została umorzona pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.367.635,47 zł, która była zawarta w 2017 roku. 

Natomiast zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na 31 grudnia 2020 r. 

wynosiło 3.027.543,00 zł w tym:  

- pożyczka z WFOŚiGW /program niskiej emisji/2018 r.- 1.786.000,00 zł 

z terminem spłaty w 2023 r. 

- pożyczka z WFOŚiGW / program niskiej emisji /2020 r. – 1.241.543,00 zł  

z terminem spłaty w 2025 r. 
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Fundusz sołecki 

W budżecie na rok 2020 wyodrębniony został fundusz sołecki w wysokości 389.494,40 zł, 

w ramach którego zrealizowano 45 przedsięwzięć. Były one zgodne z wnioskami 

uchwalonymi przez mieszkańców podczas zebrań wiejskich w 2019 roku we wszystkich 

ośmiu sołectwach. Mieszkańcy wspólnie decydowali, na co chcą wydać przeznaczone  

na sołectwo środki finansowe. Do 30 września 2020 r. sołtysi złożyli uchwalone przez 

zebrania wiejskie wnioski o przyznanie w roku budżetowym 2021 środków z funduszu  

na ogólną kwotę 472.401,34 zł. 

Epidemia 

W związku z obostrzeniami związanymi z covid-19, 8 maja radni podjęli uchwałę  

w sprawie przedłużenia przedsiębiorcom do 30 września terminów płatności rat podatku od 

nieruchomości oraz uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości  

za miesiąc kwiecień, maj i czerwiec 2020 r. dla przedsiębiorców, których działalność została 

ograniczona przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z 19 kwietnia 2020 r.  

Z przesunięcia terminu płatności skorzystało 5 firm, a ze zwolnienia – 10 przedsiębiorców 

(4 zakłady fryzjerskie, 5 obiektów gastronomicznych, 1 miejsce noclegowe).  

Jednostki gminne, które w związku z obostrzeniami, wypłacały swoim pracownikom 

wynagrodzenie postojowe, otrzymały ulgę w opłacaniu składek ZUS od marca do maja  

w wysokości ogólnej 536.003,01 zł, przy czym wydatki poniesione na przeciwdziałanie 

covid-19 w skali gminy wyniosły 252.126,12 zł.  

Infrastruktura  

W 2020 r. funkcjonujący w urzędzie zespół do spraw opiniowania dokumentacji projektowej 

na bieżąco konsultował projekty zadań realizowanych przez urząd gminy  

i jednostki organizacyjne. Analizował projekty pod kątem ich zgodności z miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego, użyteczności i funkcjonalności, bezkolizyjnego 

usytuowania projektowanych nowych sieci w stosunku do już istniejącego uzbrojenia 

terenu. 

Drogi 

Inwestycje  

 

W 2020 roku ogólnokrajowa sytuacja związana z covid-19 miała negatywny wpływ  

na realizację zadań inwestycyjnych. Wprowadzona tzw. specustawa covidowa wpłynęła 

bezpośrednio na wydłużenie terminów realizacji dokumentacji projektowych. W gminie 

Pawłowice na zadania inwestycyjne dotyczące dróg gminnych w roku 2020 wydatkowano 

środki finansowe w wysokości 1.230.256,40 zł. Zostały one przeznaczone na następujące 

zadania: 

Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2020 roku – 568.596,50 zł  

− opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi gminnej  

ul. Kolejowej w Warszowicach polegająca budowie ścieżki pieszo-rowerowej wraz  

z przebudową oświetlenia drogowego (realizacja 2019/2020, całkowity koszt zadania 

440.472,23 zł, w tym w 2020 r. wydatkowano 408.885,82 zł) 

− opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej na 

działce 1242/23 w Pniówku – 167.607,27 zł    

 

Zadania inwestycyjne rozpoczęte w 2020 roku – 956.042,37 zł: 

− przebudowa ul. Zapłocie w Pawłowicach – etap obejmujący odcinek  

od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia do wiaduktu kolejowego – 903.042,37 zł  
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(w trzecim kwartale 2021 roku planowane jest rozpoczęcie kolejnego etapu 

obejmującego odcinek od wiaduktu kolejowego do wiaduktu nad DK81, który 

zakończy się w 2022 r.)   

− budowa drogi bocznej od ul. Wodzisławskiej wraz z miejscami postojowymi  

w sołectwie Osiedle Pawłowice - 53.000,00 zł 

W 2020 r. na prace związane z opracowaniem drogowych projektów inwestycyjnych  

wydano 314.506,53 zł. Ponieważ większość z nich była lub jest realizowana na przełomie 

lat 2019/2020 i 2020/2021, kwota ta nie jest ostatecznym kosztem wszystkich zadań 

projektowych.  

Prace projektowe zakończone w 2020 roku  

- przebudowa ul. Kwiatowej w Jarząbkowicach. 

- przebudowa drogi do pól ul. Klonowej w Pawłowicach 

- przebudowa drogi dojazdowej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ul. Sienkiewicza  

w Golasowicach 

- budowa drogi bocznej od ul. Wodzisławskiej wraz z miejscami postojowymi w Osiedlu 

Pawłowice 

 

Prace projektowe rozpoczęte w 2020 roku 

- przebudowa ul. Jasnej w Pielgrzymowicach  

- przebudowa ul. Podlesie w Pielgrzymowicach i ul. Bocznej w Jarząbkowicach 

- budowa drogi gospodarczej przy DK 81 pomiędzy ul. Myśliwską i ul. Strumieńską  

z budową chodnika, ścieżki pieszo-rowerowej oraz przejścia dla pieszych w Pawłowicach 

 

Inwestycje realizowane w porozumieniu z innymi zarządcami dróg  

Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Ligonia w Krzyżowicach etap I, etap II - 

współpraca przy realizacji zadania z powiatem pszczyńskim. W ramach zadania 

wybudowano chodnik na długości 520 metrów bieżących z kostki betonowej wraz  

z kanalizacją deszczową i przebudową zjazdów. Zadanie prowadził Powiatowy Zarząd Dróg 

w Pszczynie. Koszt zadania zamknął się kwotą 560.508,89 zł. Udział finansowy Gminy 

Pawłowice wyniósł 145.000,00 zł, udział finansowy powiatu wyniósł 177.143,89 zł, udział 

budżetu państwa - 238.365,00 zł. Ostatni, III etap zadania zaplanowany jest do realizacji 

w 2021 roku. 

Z inicjatywy gminy Pawłowice na skrzyżowaniu DK81 z ulicami powiatowymi Zjednoczenia 

i Wyzwolenia w Pawłowicach powstała sygnalizacja świetlna. Zadanie było zrealizowane na 

podstawie porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, w całości 

sfinansowane ze środków gminnych w wysokości 544.890,00 zł. W ramach zadania 

zbudowano sygnalizację, która monitoruje natężenie ruchu na dwupasmówce i drogach 

powiatowych i jest zsynchronizowana ze światłami znajdującymi się na skrzyżowaniu DK81 

z drogą wojewódzką nr 933 ul. Pszczyńską w Pawłowicach. Dla pieszych wykonano 

oświetlone i zabezpieczone barierkami dojścia do przejść. Skrzyżowanie z sygnalizacją 

świetlną zwiększa bezpieczeństwo pieszych oraz kierowców, szczególnie włączających się 

do ruchu z dróg podporządkowanych.  
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Utrzymanie dróg  

 

Na utrzymaniu gminy jest 200 km dróg gminnych, w tym 102 km dróg o nawierzchni 

asfaltowej oraz 98 km dróg o nawierzchni wzmocnionej tłuczniem bądź gruntowej wraz  

z infrastrukturą towarzyszącą: oznakowaniem pionowym i poziomym, poboczami, 

chodnikami i parkingami o łącznej powierzchni 50 000 m2, zatokami autobusowymi 

komunikacji publicznej wraz z wiatami przystankowymi, systemem oświetlenia ulicznego, 

zielenią przyuliczną w ilości 65 ha. Ważnym elementem utrzymania dróg jest system 

odwadniający drogi gminne o długości 60,38 km (w tym 37 km kanalizacji deszczowej,  

w skład której wchodzą 3 separatory i 1 360 wpustów ulicznych). Corocznej konserwacji  

i czyszczeniu podlegają też rowy przydrożne przy gminnych drogach. 

 

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 2020 wykonano naprawy wielkopowierzchniowe dróg o łącznej długości 2650 m 

za kwotę 947.370,45 zł.  

− ul. Kochanowskiego na odcinku 155 m w sołectwie Golasowice,  

− ul. Wyspiańskiego na odcinku 140 m w sołectwie Golasowice, 

− ul. Orzeszkowej na odcinku 500 m w sołectwie Golasowice, 

− ul. Słowackiego na odcinku 400 m w sołectwie Golasowice, 

− ul. Miarki na odcinku 100 m w sołectwie Pielgrzymowice, 

− ul. Górnicza na odcinku 300 m w sołectwie Osiedle Pawłowice,  

− ul. Spacerowa na odcinku 450 m w sołectwie Pawłowice, 

− ul. Krucza na odcinku 330 m w sołectwie Pniówek, 

− ul. Kolejowa na odcinku 275 m w sołectwie Warszowice. 

 

Utwardzono nawierzchnie odcinków dróg destruktem z podwójnym skropieniem emulsją 

asfaltową na długości 1935 m za kwotę: 364.612,39 zł 

− ul. Zdrojowa na odcinku 90 m w sołectwie Pielgrzymowice, 

− ul. Grabowa na odcinku 485 m w sołectwie Pielgrzymowice, 

− boczna ul. Długiej na odcinku 60 m w sołectwie Golasowice, 

− boczna ul. Kraszewskiego na odcinku 60 m w sołectwie Golasowice, 

− boczna ul. Poprzecznej na odcinku 170 m w sołectwie Pawłowice, 

− ul. Osińska na odcinku 90 m w sołectwie Warszowice, 

− ul. Nad Młynką na odcinku 130 m w sołectwie Warszowice, 

− ul. Jarzębinowa na odcinku 55 m w sołectwie Krzyżowice, 

− ul. Szczygłów na długości 30 m w sołectwie Warszowice, 

− ul. Zjednoczenia na długości 150 m w sołectwie Pawłowice, 

− ul. Kościelna na odcinku 615 m w sołectwie Warszowice. 

W związku z porozumieniami zawartymi z powiatem pszczyńskim, Urząd Gminy prowadził 

na drogach powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Pawłowice koszenie poboczy 

na powierzchni 308 916 m2, utrzymanie całoroczne chodników o długości 19 km, zimowe 

utrzymanie dróg powiatowych na długości 38,3 km. W 2020 roku do zadań związanych  

z wykoszeniem poboczy oraz całorocznym utrzymaniem chodników przy drogach 

powiatowych gmina dopłaciła 50.000,00 zł.  
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Oświetlenie i zakup energii elektrycznej 

W 2020 r. zakup energii dla gminy na potrzeby jednostek i zakładów gminnych, budynków 

użytkowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne i oświetlenia ulicznego był realizowany  

na podstawie umowy zawartej w 2019 r., która będzie obowiązywać do końca 2021 r.  

W związku z faktem, że gmina sukcesywnie wprowadza kolejne energooszczędne 

rozwiązania (wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne, weryfikacja zamówionej 

mocy, produkcja energii przez instalacje fotowoltaiczne) szacuje się, że zapotrzebowanie 

gminy na energię elektryczną będzie się zmniejszać (obecnie wynosi 2968,64 MWh/rok), 

jednak rosnące ceny energii (o ok. 75% w roku 2019) mogą nie pozwolić na uzyskanie 

realnych oszczędności, a jedynie zahamują wzrost kosztów ponoszonych na zakup energii.  

 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców, gmina utrzymuje 2 740 lamp oświetlenia 

ulicznego. Koszt utrzymanie jednej lampy, w związku z wyminą znacznej ilości  

na ledowe, zmniejszył się z 500,00 zł w 2019 r. do 251,50 zł w 2020 r., co oznacza,  

że roczne utrzymanie oświetlenia ulicznego w gminie kosztowało 689.109,00 zł. 

31 grudnia 2019 roku gmina podpisała z Zarządem Województwa Śląskiego umowę  

na dofinansowanie projektu poprawy efektywności energetycznej w gminie Pawłowice 

(dofinansowanie unijne:1.880.000,00 zł, wartość całkowita projektu: 2.496.900,00 zł) 

polegającą na wymianie 1020 opraw sodowych na energooszczędne oprawy ledowe. 

Inwestycję zrealizowano, a wymiana punktów świetlnych w ramach I etapu modernizacji 

oświetlenia ulicznego już generuje oszczędności dla gminnego budżetu. Gmina, podpisując 

kolejną umowę z Zarządem Województwa Śląskiego, pozyskała również dofinansowanie na 

II etap modernizacji oświetlenia (dofinansowanie unijne: 1.318.418,00 zł, całkowita 

wartość projektu: 1.551.080,00 zł) obejmujący wymianę kolejnych 1 039 opraw sodowych. 

Po realizacji II etapu zadania całe oświetlenie gminne będzie energooszczędne.  

W ramach środków finansowych z budżetu gminy w wysokości 705.581,65 zł wykonano: 

− projekt i budowę oświetlenia ulicznego w Warszowicach i Pawłowicach na odcinku  

od ul. Kościelnej do posesji Zjednoczenia 116 

− projekt i budowę oświetlenia ulicznego w Pawłowicach na odcinku od ul. Zjednoczenia 

do ul. Dobrej 

− budowę oświetlenia przy ul. Myśliwskiej w Pawłowicach. 

− doświetlenie skrzyżowania ulic Zawadzkiego i ul. Kraszewskiego z DW938  

w Golasowicach. 

− budowę oświetlenia przy ul. Zawadzkiego z odcinkiem ul. Konopnickiej od nr 2A  

do nr 1 w Golasowicach 

− budowę oświetlenia ulicznego ul. Spacerowej w Pawłowicach 

− budowę oświetlenia ulicznego ul. Strażackiej w Warszowicach. 

 

W ramach środków z funduszu sołeckiego w wysokości 74.616,33 zł wykonano: 

− projekt  oraz budowę oświetlenia ulicznego ul. Rolniczej w Jarząbkowicach 

− projekt oświetlenia ulicznego ul. Leśnej w Pawłowicach 

− projekt oświetlenia ulicznego ul. Akacjowej w Pielgrzymowicach 

− budowę oświetlenia ulicznego ul. Gruntowej w Pielgrzymowicach – Etap I 

 

Dwa razy w roku w centralnych częściach sołectw montowane są iluminacje świąteczne. 

W roku 2020 zakupiono 36 dodatkowych iluminacji dla Golasowic, Osiedla Pawłowice  

oraz Pawłowic. Iluminacje zostały sfinansowane ze środków budżetu gminy w kwocie 
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9.440,74 zł (w tym darowizna od firmy JAS-FBG S.A. w wysokości 4.500,00 zł)  

oraz środków z funduszu sołeckiego w wysokości 43.172,03 zł.  

Aktualizacja Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy 

Pawłowice została przeniesiona na początek 2021 roku.  

Zarządzanie pasem drogowym 

Skutecznej gospodarce remontowej i utrzymaniu dróg gminnych towarzyszą działania 

administracyjne gminy dotyczące współużytkowania pasa drogowego przez podmioty 

indywidualne.  

W roku 2020 wydano 503 dokumenty, w tym: 

a) 208 decyzji na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych, 15 umów 

dzierżawy oraz 11 aneksów do umów na umieszczenie i pozostawienie urządzeń  

w drogach gminnych wewnętrznych.  

b) zezwolenia na lokalizację: 41 zjazdów, 143 urządzeń infrastruktury technicznej,  

13 ogrodzeń posesji oraz 72 uzgodnienia dokumentacji technicznej. 

Z tytułu opłat od 1.01.2020 do 31.12.2020 do budżetu gminy wpłynęło  

329.488,14 zł. Po wykonanych robotach w pasie drogowym i przywróceniu terenu  

do stanu pierwotnego, każdorazowo dokonywany był odbiór przez przedstawiciela zarządcy 

drogi. 

 

W roku 2020 wykonano roczny przegląd dróg gminnych wraz z foto-rejestracją  

na długości ok. 120 km (171 odcinków ulic), przegląd 9 obiektów mostowych oraz 

wykonano inwentaryzację reklam w pasie dróg gminnych. Referat Infrastruktury 

Komunalnej i Inwestycji aktualizuje elektroniczną ewidencję gminnych dróg publicznych 

wprowadzając dane uzyskane po przeglądzie oraz informacje związane  

z przeprowadzonymi inwestycjami. 

 

Bezpieczeństwo na drogach 

Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w 2020 roku odbyła jedno posiedzenie.  

W spotkaniu uczestniczyli zarządcy dróg publicznych biegnących przez gminę, policja, radni, 

sołtysi i osoby odpowiedzialne za zarządzanie drogami gminnymi z ramienia Urzędu Gminy 

Pawłowice. Komisja zajęła się następującymi tematami: 

− budowa sygnalizacji świetlnej w rejonie skrzyżowania DK81 z ul. Zjednoczenia  

w Pawłowicach,  

− montaż fotoradaru przy ul. Stawowej w Warszowicach, 

− montaż fotoradaru na DK81 w rejonie łuku za skrzyżowaniem z DW938, 

− przejęcie w zarząd gminy Pawłowice dróg serwisowych zlokalizowanych w ciągu  

DK81, 

− organizacja ruchu w związku z planowaną przebudową drogi wojewódzkiej DW933, 

− pismo do zarządcy DK81 dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa i doświetlenia  

w rejonie przejść dla pieszych, 

− aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu na drogach gminnych w obrębie 

sołectw Pniówek, Krzyżowice i Warszowice,   

− zwiększenie częstotliwości policyjnych patroli drogowych na terenie gminy. 

− zmiany w obowiązującej organizacji ruchu na drogach gminnych w ciągu  

ul. Biskupa Pawłowskiego i ul. Kolonia Studzieńska w Pawłowicach, ul. Słowików  

w Pniówku oraz ul. Krótkiej w Warszowicach . 
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Tereny zielone i rekreacyjne 

Gmina utrzymuje parki, skwery, tereny zielone i rekreacyjne, zagospodarowuje nowe 

tereny oraz utrzymuje place zabaw dla dzieci i siłownie plenerowe.  

 

W 2020 roku w zabytkowym parku przy Willi Reitzensteinów założono łąkę kwietną  

o powierzchni 1 033m2, a w Parku ks. prof. Stanisława Pisarka na dwóch konstrukcjach  

w kształcie żyraf zasadzono rośliny pnące. Oryginalne ozdoby ofiarował gminie mieszkaniec 

Pniówka. Poza tym, na placu zabaw wymieniono nawierzchnię z płyt poliuretanowych  

na piaskową, zabudowano nowe urządzenia, tj. „Wyspa Mini Duo”, „Wyspa Mini Nutka”, 

„Sprężynowiec Helikopter”, „Piaskownica Zamykana”, „Koło Domek”, „Zjeżdżalnia Mini 

Koła”, a plac został ogrodzony niskim płotem z furtkami z samozamykaczami. Na potrzeby 

monitoringu zamontowano dwie kamery z osprzętem. Inwestycja kosztowała 90.654,91 zł, 

z czego 49.000,00 zł gmina pozyskała z Fundacji JSW.   

 

W Warszowicach kontynuowano zagospodarowanie Centrum Przyjaznego Rodzinie (III 

etap). W ramach gminnej inwestycji za 59.108,07 zł utwardzono zjazd i teren kostką 

brukową, zabudowano poręcze ochronne i blokadę parkingowa oraz stojak na rowery. 

Natomiast w ramach środków z funduszu sołeckiego w wysokości 22.915,50 zł zabudowano 

zestaw zabawowy dla dzieci, huśtawki, 3 ławki, 2 kosze na śmieci, stojak  

na rowery oraz zasadzono 10 klonów. Natomiast na placu zabaw przy ul. Stawowej 

zabudowano kamerę monitorującą teren za kwotę 6.396,00 zł oraz kosz na śmieci  

i stojak na rowery za 2.000,00 zł.   

Za 12.044,30 zł z funduszu sołeckiego zagospodarowano również teren zielony  

przy ul. Kanarkowej w Pniówku. Zmieniono nawierzchnię alejek, wzdłuż chodnika 

ustawiono pięć ławek, zasadzono ozdobne trawy i krzewy.  

Szkody górnicze 

W 2020 roku, z uwagi na epidemię, zrezygnowano ze stacjonarnych narad  

z przedstawicielami Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Kopalni Węgla Kamiennego 

„Pniówek” oraz Okręgowego Urzędu Górniczego z Rybnika, które od 2006 r. regularnie, 

dwa razy w roku, były organizowane w urzędzie gminy. Problemy związane z wpływami 

eksploatacji górniczej na ternie gminy omawiano na bieżąco, w mniejszym gronie.  

 

W 2020 r. realizowano kolejne zadania uwzględnione w liście intencyjnym podpisanym  

5 stycznia 2018 r. pomiędzy JSW S.A. a gminą Pawłowice dotyczącym współpracy  

w zakresie naprawy szkód górniczych, które dotychczas nie zostały zrealizowane.  

W ramach naprawy szkód górniczych wykonano remont Domu Kultury i naprawę 

Miasteczka Ruchu Drogowego w Osiedlu Pawłowicach. Kopalnia rozpoczęła też przebudowę 

skrzyżowania ul. Zwycięstwa i ul. Śląskiej wraz z mostem nad rzeką Pszczynką  

w Krzyżowicach. To duża inwestycja, której efektem będzie nowy układ komunikacyjny  

z rondem zamiast skrzyżowania. Jej zakończenie planowane jest na 2022 rok. 

Kopalnia przeprowadziła też ekspertyzę dotyczącą dalszej możliwości rektyfikacji budynku 

Domu Ludowego w Krzyżowicach. Po analizie danych JSW S.A. przystała  

na odtworzenie budynku w zmodernizowanej formie w nowej lokalizacji w ramach  

tzw. budownictwa zastępczego. Dom Ludowy ze strażnicą docelowo będzie wybudowany 

na działkach w okolicy Wodociągów Pawłowice przy ul. Orlej, a gmina zakupiła niezbędny 

grunt w roku 2021.    
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Spotkania z kopalnią odbyły się również w związku z podtopieniami terenów szkód 

górniczych w okresie intensywnych deszczów (koniec czerwca, połowa października) 

 i prowadzonymi akcjami przeciwpowodziowymi. Kopalnia KWK „Pniówek” sukcesywnie 

prowadzi działania przeciwpowodziowe na terenie szkód górniczych przy ul. Wyzwolenia. 

W 2020 r. zainstalowała nowe pompy i uruchomiła kolejny rurociąg odprowadzający wodę 

poza teren niecki depresyjnej. Natomiast remont ul. Rybackiej i podwyższenie drogi, 

zwiększyło możliwość retencji wód opadowych w stawie Lebiodowiec o 30 tys. metrów 

sześciennych. Tym samym odciążona została Pawłówka, co powinno zapobiec 

ewentualnym podtopieniom wzdłuż ul. Wyzwolenia.  

Sprawiedliwa transformacja energetyczna 

Gmina Pawłowice, z uwagi na fakt, że na jej terenie prowadzą działalność zakłady górnicze, 

zaangażowała się w działania związane z utworzeniem dla Polski tzw. Programu 

Sprawiedliwej Transformacji. Program ten pozwoli Polsce ubiegać się o środki finansowe, 

aby minimalizować skutki odchodzenia od paliw kopalnych i docelowo wprowadzić  

tzw. neutralność klimatyczną Europy. W ramach prac przygotowawczych do tworzenia 

dokumentu rządowego, odbyło się wiele spotkań przybliżających to zagadnienie. Gmina 

zaangażowała się w to przedsięwzięcie w ramach Stowarzyszenia Gmin Górniczych oraz 

Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, których jest członkiem, a także Subregionu 

Centralnego Województwa Śląskiego. Złożyła również fiszki projektowe, jako inspirację  

dla działań możliwych do przeprowadzenia w regionie: Renaturalizacja terenów dotkniętych 

szkodami górniczymi w gminie Pawłowice, Ku samowystarczalności – utworzenie regionu 

autonomicznego energetycznie, Regionalny punkt przeróbki i odzysku tekstyliów - ECO 

tekstyl. 

Targowisko gminne 

W 2020 r. eko-targ w Pawłowicach działał regularnie. Pojawili się na nim nowi lokalni 

producenci koziego mleka i serów. W związku z sytuacją epidemiczną zrezygnowano  

z imprez  promocyjnych, jednak we wrześniu w ramach Dni Promocji Zdrowia w gminie 

Pawłowice dla klientów targowiska rozdawano ekologiczne gadżety w postaci toreb 

bawełnianych i zestawów do samodzielnej uprawy bazylii. Promowano też potrawy  

z ogólnodostępnych warzyw: buraków i marchewek.    

Transport zbiorowy 

Gmina Pawłowice jest członkiem Międzygminnego Związku Komunikacyjnego (MZK)  

w Jastrzębiu-Zdroju w ramach którego organizowany jest na terenie gminy transport 

zbiorowy obsługiwany przez MZK i komunikację lokalną gminy Pawłowice. W 2020 r. 

dotacja gminna na komunikację zbiorową wyniosła 2.834.014,64 zł. Transport zbiorowy 

był obsługiwany przez 6 linii MZK, 7 linii KL oraz jedną linię powiatową. W 2020 r.  

w porozumieniu z Miastem Żory wydłużono linię autobusową MZK z Osin do Krzyżowic 

(Krzyżowice – Bajka), aby mieszkańcy podróżujący do Żor mogli bezpośrednio przesiąść 

się na odpowiedni kurs.   

W ubiegłym roku ceny biletów komunikacji lokalnej nie zmieniły się i wynosiły: bilet dzienny 

- 1 zł,  bilet miesięczny - 15 zł. Sprawne funkcjonowanie komunikacji, odpowiadającej 

m.in. potrzebom dzieci dojeżdżających do szkół, spowodowało rozwinięcie nowych linii L6 

i L7 docierających poza teren gminy. Od 1 lutego 2020 r. przez okres trzech lat obowiązuje 

nowa umowa na świadczenie usług komunikacji lokalnej na terenie gminy, w której 

uwzględniono zwiększoną liczbę linii komunikacyjnych:   
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- 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 jednostronnych lub dwustronnych przystanków,  

w większości z nowymi wiatami, z których korzystają zarówno przewoźnicy komunikacji 

lokalnej, MZK jak również prywatni przewoźnicy obsługujący kierunki tranzytowe  

na liniach Wisła – Katowice - Wisła, Cieszyn – Katowice - Cieszyn, Pniówek KWK -Pszczyna, 

Wodzisław - Kraków. Centrum przesiadkowe w Pawłowicach umożliwia połączenia linii 

tranzytowych z liniami lokalnymi obsługującymi poszczególne sołectwa i liniami MZK.  

 

Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji spowodowała epidemia. Aby ograniczyć 

rozprzestrzenianie koronawirusa, za zgodą wójta, od połowy marca zaniechano sprzedaży 

biletów w środkach komunikacji lokalnej, a w związku z zamknięciem szkół zmieniono 

rozkład jazdy na obowiązujący w dni wolne od nauki szkolnej. Z powodu ograniczenia limitu 

pasażerów w autobusach wprowadzono dodatkowe autobusy na kursach  

z największym napełnieniem. Sprzedaż biletów i powrót do rozkładów jazdy 

obowiązujących w dni nauki szkolnej nastąpił we wrześniu. W listopadzie, z uwagi  

na wprowadzenie nauki zdalnej, ponownie wprowadzono rozkład jazdy obowiązujący  

w dni wolne od nauki szkolnej, ale utrzymane zostały dodatkowe autobusy na kursach  

z największym napełnieniem. 

W roku 2020 gmina w drodze procedury przetargowej w formule zaprojektuj i wybuduj 

wyłoniła wykonawcę zadania „Modernizacja infrastruktury transportu publicznego  

w Gminie Pawłowice” dofinansowanego z funduszy unijnych w wysokości 5.458.622,44 zł. 

Projekt obejmuje rozbudowę centrum przesiadkowego w Pawłowicach i utworzenie  

na terenie gminy punktów przesiadkowych z wykorzystaniem energooszczędnych  

i nowoczesnych technologii. 

Transport kolejowy 

Od kilku lat gmina czyni starania, aby umożliwić mieszkańcom korzystanie z sieci 

kolejowej, która biegnie przez gminę.  

W 2020 roku gmina uzyskała zgodę na utworzenie dwóch przystanków kolejowych  

do obsługi połączenia Gliwice - Wisła Głębce. Jeden z nich powstanie w rejonie ul. Zapłocie 

w Pawłowicach, a drugi w Warszowicach. Oznacza to, że mieszkańcy gminy będą mogli 

dojechać do Gliwic i Beskidów koleją. Perony projektuje PKP, natomiast infrastruktura 

potrzebna do obsługi przystanków (drogi dojazdowe, parkingi) będzie realizowana przez 

gminę Pawłowice. 

Gmina jest również zaangażowana w projekt przywrócenia połączenia kolejowego  

z Katowicami na trasie: Jastrzębie-Zdrój – Pawłowice – Żory – Czerwionka-Leszczyny – 

Katowice. W 2020 r. Koleje Śląskie wraz z Marszałkiem Województwa Śląskiego złożyły  

w tej sprawie wniosek do rządowego programu Kolej+, który zajął wysokie miejsce  

na liście projektów. Wartość zadania wynosi aż 600 mln zł, z czego 15 % w ramach tak 

zwanego wkładu własnego muszą pokryć samorządy przez teren których pobiegnie trasa. 
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Jeżeli wniosek zostanie wybrany do dofinansowania, pierwszy pociąg z Pawłowic  

do Katowic wyruszy na przełomie 2023/2024 roku. 

W marcu 2020 r. trwały konsultacje społeczne dokumentu dotyczącego rozbudowy układu 

komunikacyjnego kraju, w tym budowy nowych szybkich linii kolejowych łączących 

południe Polski z planowanym do budowy Centralnym Portem Komunikacyjnym. Jedna  

z nich, o numerze 170, miała przebiegać przez gminę Pawłowice, m.in. przez tereny 

mieszkalne w Golasowicach i Jarząbkowicach. Ostatecznie zaakceptowano wariant 

postulowany przez wójta, prowadzący wzdłuż autostrady A1 i omijający teren gminy.  

Służby komunalne 

Gminny Zespół Komunalny (GZK) jako jednostka organizacyjna 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 2020 wyniosło 3.448.920,22 zł. 

 

W 2020 r. liczba etatów w GZK wynosiła 30,88, a liczba zatrudnionych pracowników  

33 osoby. W GZK jest przewidzianych 12 etatów na prace interwencyjne oraz roboty 

publiczne finansowane z Powiatowego Urzędu Pracy, jednak w ubiegłym roku żadna osoba 

nie podjęła się tego typu pracy. GZK umożliwiło natomiast 15 osobom odpracowanie 

wyroków sądowych w ramach prac społecznych. 

 

GZK wykonuje szereg zadań bieżących na terenie gminy, np. naprawa i zamiatanie dróg  

i chodników,  likwidacja dzikich wysypisk, sprzątanie przystanków autobusowych, obsługa 

tablic ogłoszeniowych, przeglądy techniczne placów zabaw, obsługa techniczna imprez 

gminnych, prace remontowe. W 2020 r. GZK zrealizowało dziesięć zadań w ramach 

funduszu sołeckiego.  

Spośród wykonanych prac można wymienić m.in. remont piłkochwytów na boisku 

sportowym przy ul. Konopnickiej w Golasowicach, prace malarskie w pomieszczeniach 

Domu Ludowego w Jarząbkowicach, Szkole Podstawowej nr 1, Zespole Szkolno-

Przedszkolnym, Zespole Szkół Ogólnokształcących, Ośrodku Pomocy Społecznej  

w Pawłowicach i Szkole Podstawowej w Warszowicach. Poza tym wyremontowano 

mieszkanie komunalne w Krzyżowicach, część ogrodzenia oraz sufit auli w szkole  

w Pielgrzymowicach, pomieszczenia biblioteki w Warszowicach, pomieszczenia w ośrodku 

zdrowia przy ul. Górniczej w Osiedlu Pawłowicach przeznaczone na Stację Pogotowia 

Ratunkowego wraz z budową wiaty dla karetki. Brygady GZK były również zaangażowane 

w wykonanie miejsca odpoczynku dla mieszkańców przy Domu Ludowym w Pniówku. 

 

GZK administruje Domem Ludowym w Pniówku i Jarząbkowicach, budynkiem Kółka 

Rolniczego w Pielgrzymowicach, wydzieloną częścią strażnicy w Golasowicach, inhalatorium, 

targowiskiem gminnym i cmentarzem komunalnym w Pawłowicach.   

 

Na terenie jednostki, w centralnej części, usytuowany jest tymczasowo Punkt 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK obsługujący wszystkie osiem 

sołectw gminy.  
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Gospodarowanie lokalami 

W 2020 r. GZK realizował zadania wynikające z obowiązującego na terenie gminy 

Pawłowice Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym na lata 

2015-2020. Nowy program obowiązujący w latach 2021-2025 został uchwalony  

15 grudnia 2020 r.  

Gmina nadal prowadzi politykę mieszkaniową polegającą na przekształcaniu odzyskanych 

mieszkań komunalnych w mieszkania socjalne, ponieważ w pierwszej kolejności stara się 

zaspokajać potrzeby w zakresie dostarczania lokali socjalnych. W 2020 roku zasób 

mieszkaniowy gminy wynosił: 36 mieszkań socjalnych i 25 mieszkań komunalnych.  

Na koniec 2020 roku liczba oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego 

wynosiła sześć osób, jednocześnie nie było osób oczekujących na zawarcie umowy najmu 

lokalu komunalnego.  

W GZK istnieje możliwość odpracowania przez najemców mieszkań komunalnych  

i socjalnych zaległości czynszowych. W roku 2020 nikt z dłużników nie skorzystał z tej 

formy spłaty zadłużenia. Należność główna zadłużenia mieszkań komunalnych  

i socjalnych wynosi bez odsetek 181.651,13 zł.  

 

Stan techniczny budynków stanowiących mienie komunalne gminy jest dobry  

i nie wymaga generalnych remontów, co potwierdzają roczne przeglądy. W ramach 

bieżących prac w roku 2020 wymieniono kocioł c.o. w budynku przy ul. Grzybowej 31  

w Pawłowicach, a lokal komunalny mieszczący się w szkole podstawowej w Warszowicach 

został gruntownie wyremontowany przy okazji inwestycji realizowanej przez gminę.     

Cmentarz komunalny 

GZK zarządza cmentarzem komunalnym wraz z domem przedpogrzebowym 

zlokalizowanym przy ul. Biskupa Pawłowskiego w Pawłowicach, którego elewacja została 

odmalowana w 2020 roku. Aktualny obszar cmentarza pozwala zabezpieczyć pochówek  

na okres ok.15 lat. W ubiegłym roku Urząd Gminy Pawłowice 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 2020 

wykorzystano 22 nisze. W ramach lepszego wykorzystania powierzchni grzebalnej 

wydzielono w sektorze H miejsca na groby ziemne z przeznaczeniem na pochówek urnowy 

(wymiar miejsca 80x80 cm). -  

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., a w 2015 r. dokonano jego zmian. 

  

W 2020 roku: 

- 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 3 marca 2020 r. (publikacja Dz.U.W.Śl. z dnia 12.03.2020r. poz. 2325); 

- uchwalono plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu części sołectwa Warszowice 

Etap I w rejonie ulicy Gajowej (powierzchnia ok. 33 ha). Uchwała Rady Gminy Pawłowice 
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nr XXI/208/2020 z dnia 20 października 2020r. (publikacja Dz.U.W.Śl. z dnia 23.10.2020r. 

poz. 7404); 

- kontynuowano prace przy sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu części sołectwa Warszowice w gminie Pawłowice – etap II 

(powierzchnia ok. 744 ha) – Uchwała Rady Gminy Pawłowice Nr VII/56/2019  

z dnia 23 kwietnia 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu. Planowane zakończenie 

prac związanych z opracowaniem planu zgodnie z zawartą umową do 27.08.2021 r. 

Budownictwo 

W 2020 r. Starosta Pszczyński dla terenu gminy Pawłowice przyjął zgłoszenia lub wydał 

pozwolenia na budowę dla 64 budynków, w tym 55 zgłoszeń lub pozwoleń dotyczyło 

budynków mieszkalnych. Ponadto, dla inwestorów z terenu gminy Pawłowice przyjął 

zgłoszenia lub wydał pozwolenia dla 168 innych obiektów, m. in. zostały wydane 

pozwolenia na rozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynków, jak również budowę 

obiektów liniowych.  

 

W tym samym okresie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pszczynie 

zgłoszono do użytkowania z terenu gminy Pawłowice 60 budynków, w tym 51 budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych. Tendencja rozwoju budownictwa mieszkaniowego  

w gminie jest na stałym poziomie. 

 

Ruch budowlany na terenie gminy Pawłowice w 2020 roku 

Budynki zgłoszone  

do użytkowania 

Wydane pozwolenia na budowę  

i zgłoszenia zamiaru budowy 

budynki mieszkalne inne budynki budynki mieszkalne inne budynki 

51 9 55 9 

Numeracja budynków i nazewnictwo ulic 

W 2020 r. na terenie gminy nadano numery porządkowe dla 68 budynków, a trzem 

budynkom zmieniono numery porządkowe.  

Nadano nazwy drogom: 

·ul. Biskupa Pawłowskiego dla drogi gminnej w Pawłowicach; 

·ul. Kwiatowa dla drogi gminnej w Golasowicach (przedłużenie ulicy biegnącej przez 

Jarząbkowice).  

Gospodarowanie nieruchomościami 

Gmina Pawłowice prowadzi działalność samorządową na obszarze 7 568 ha (powierzchnia 

geodezyjna). W 2020 r. granice administracyjne gminy nie zmieniły się. Gmina nabyła 

szereg gruntów w związku z zaplanowanymi do realizacji inwestycjami drogowymi  

na ul. Zapłocie i ul. Górka w Pawłowicach oraz ul. Kwiatowej w Jarząbkowicach.    
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Zbycie nieruchomości w 2020 r. 

L.P. Obręb 
Numer 

działki 

Pow. 

[ha] 
Forma Opis 

1 Pniówek 
1271/86 0,0304 

wywłaszczenie 
pod ul. Wodzisławską w związku 

przebudową drogi powiatowej 1274/72 0,0029 

2 
Golasowice 484/15 0,2183 sprzedaż  

po przetargu  
przy ul. Kraszewskiego 

Jarząbkowice 133/3 0,0690 

3 Pawłowice 

2808/210 0,0011 

wywłaszczenie ul. Pszczyńska - przebudowa DW933 
2807/177 0,0009 

2640/222 0,0158 

2642/210 0,0046 

 

 

Nabycie nieruchomości w 2020 r. 

obręb działka 
pow. 

[m2] 
forma opis 

Pielgrzymowice 

1322/128 202 darowizna pod ul. Borową 

1608/6 65 darowizna 
przepompownia  

przy ul. Podlesie 

Golasowice 

487/22 31 

darowizny pod ul. Konopnickiej 489/22 36 

493/22 8 

859/152 30 z mocy prawa - decyzja Wójta pod ul. Tuwima 

862/145 26 z mocy prawa -  decyzja Wójta pod ul. Tuwima 

495/15 214 umowa sprzedaży 
parking przy  

ul. Stanisława Lema 

876/148  39 z mocy prawa - decyzja Wójta pod ul. Tuwima 

Jarząbkowice 

460/56 43 

Z MOCY PRAWA  

DECYZJA STAROSTY PSZCZYŃSKIEGO  

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ 

INWESTYCJI DROGOWEJ POD NAZWĄ: 

„PRZEBUDOWA ULICY KWIATOWEJ  

W JARZĄBKOWICACH”  

ul. Kwiatowa  

490/99 66 

480/97 103 

492/89 62 

484/105 64 

466/74 57 

464/77 11 

470/74 42 

458/54 9 

496/97 170 

482/95 6 

486/112 264 

456/50 93 

857/117 14 

488/86 39 

498/86 30 

462/62 11 
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468/74 77 

476/86 43 

478/86 21 

474/85 58 

472/85 93 

Pawłowice 

906/9 162 

darowizna 

pod ul. Polną 

911/9 256 pod ul. Pieczarkową 

909/9 26 
pod przepompownią 

P-7 

908/9 282 

udział w 2/6 cz. - 

droga dojazdowa  

do przepompowni 

379/2 550 z mocy prawa - decyzja Wojewody  ul. Dobra 

919/80 395 

z mocy prawa - decyzja Wojewody 

droga boczna  

od DK81 w kierunku 

ul. Wspólnej 
435/134 176 

2645/229 675 z mocy prawa - decyzja Wojewody  przy ul. Młyńskiej 

3091/216 59 z mocy prawa - decyzja Wójta 

ul. Kolonia 

Studzieńska  

poszerzenie 

2927/142 468 

Z MOCY PRAWA 

DECYZJA STAROSTY PSZCZYŃSKIEGO  

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ 

INWESTYCJI DROGOWEJ POD NAZWĄ 

"PRZEBUDOWA ULICY ZAPŁOCIE  

W PAWŁOWICACH" 

ul. Zapłocie 

2933/152 709 

2935/155 21 

2915/137 28 

2913/136 589 

2917/138 7 

2919/140 26 

3012/183 143 

3007/477 25 

3008/477 42 

2962/169 260 

2982/222 23 

2980/201 55 

3010/167 302 

2966/169 19 

1894/198 7 

2615/198 155 

2585/197 86 

2587/227 
1 

245 

2591/230 754 

3002/191 48 

2929/151 186 

2996/198 43 
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1892/198 17 

3000/198 23 

2998/198 64 

2947/156 45 

3014/190 81 

2923/142 217 

2925/142 65 

2926/142 423 

2921/142 205 

2939/159 82 

2954/161 65 

2958/161 35 

2993/227 192 

2994/227 129 

2988/230 
1 

107 

2220/230 107 

2945/159 88 

2946/159 218 

3028/159 32 

3026/160 1 

2970/170 363 

2976/183 94 

2978/191 88 

2931/151 452 

2952/146 19 

2941/159 111 

2943/159 26 

2944/159 173 

2949/157 44 

2950/157 287 

2986/225 191 

2984/222 54 

2937/159 20 

2938/159 420 

2964/156 11 

2956/161 36 

3004/167 764 

3005/167 106 

2960/161 36 

3022/160 33 

2968/160 139 

2972/182 100 
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3024/160 31 

3020/139 15 

2888/256 78 

Z MOCY PRAWA 

DECYZJA STAROSTY PSZCZYŃSKIEGO  

O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ 

INWESTYCJI DROGOWEJ POD NAZWĄ: 

"PRZEBUDOWA ULICY GÓRKA  

W PAWŁOWICACH"  

ul. Górka 

2884/271 39 

2886/272 79 

2882/281 90 

2880/282 147 

2894/239 17 

2892/247 120 

2878/299 263 

3086/300 41 

2904/242 23 

2908/242 12 

2906/242 18 

2902/242 31 

2900/242 122 

2890/254 139 

2910/300 13 

1656/247 43 

2898/241 265 

2896/239 377 

 Pniówek  1389/37 670 umowa sprzedaży  
pod ul. Dąbkowa –  

ul. Kanarkowa 

  

Według stanu na 31 grudnia 2020 r. łączna powierzchnia gruntów, która została przez 

gminę Pawłowice oddana do użytkowania wieczystego nie zmieniła się i zajmuje obszar 

4,4975 hektarów. Powierzchnie gruntów oddanych do użytkowania wieczystego  

w zależności od przeznaczenia: 

- cele handlowo – usługowe 2,4510 ha   

- cele usługowe 1,1439 ha   

- cele handlowe 0,2197 ha   

- cele gastronomiczne 0,1666 ha   

- cele mieszkaniowe 0,4338 ha   

- cele garażowe 0,0825 ha   

  

Wójt Gminy Pawłowice przekazał w trwały zarząd na rzecz gminnych jednostek 

organizacyjnych 23 nieruchomości o łącznej powierzchni 22,1968 ha, w tym w 2020 r. 

jedną działkę o powierzchni 0,0554 ha oddaną Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego 

w Warszowicach  

Wodociągi i kanalizacja 

Realizację zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

i zbiorowego odprowadzania ścieków wykonują Wodociągi Pawłowice z siedzibą  

w Krzyżowicach. Zakład jest jednostką organizacyjną gminy Pawłowice utworzoną w formie 

samorządowego zakładu budżetowego, nie posiada osobowości prawnej.  
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Zatrudnienie na 31.12.2020 r. wynosiło 53 etaty (55 osób, w tym dwie zatrudnione  

po odbyciu stażu zgodnie z umową zawartą z Powiatowym Urzędem Pracy w Pszczynie). 

 

Z usług wodociągowo – kanalizacyjnych świadczonych przez Wodociągi Pawłowice korzysta 

3 728 klientów. Do obsługi klientów zakład wykorzystuje system elektroniczny  

I-BOK, w którym zarejestrowanych jest 1 036 klientów, co stanowi 28% odbiorców. Dzięki 

rejestracji na portalu, opłata abonamentowa ulega obniżeniu o 2,67 zł miesięcznie. 

  

Decyzją nr GL.RZT.070.2.46.2019 z dnia 24.09.2020 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, to jest do 20 października 2023 r.  

W 2020 r. cena brutto 1m
3
 wody wzrosła o 0,09 zł i wynosi obecnie 4,73 zł. Cena brutto 

1m
3 ścieków wzrosła o 0,31 zł i wynosi 7,03 zł. Wysokie koszty napraw, czyli wydatki 

związane z przeprowadzaniem bieżących remontów czy usuwaniem awarii, stanowią 

znaczący udział w kosztach całkowitych utrzymania sprawnej sieci. Istotne i konieczne jest 

również ponoszenie wydatków związanych z modernizacją i rozbudową sieci kanalizacji 

sanitarnej i sieci wodociągowej zgodnie z zatwierdzonym wieloletnim planem rozwoju  

i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. Rosnące koszty 

energii elektrycznej kupowanej na potrzeby funkcjonowania oczyszczalni i przepompowni 

ścieków to również istotna pozycja wpływająca na wzrost ceny ścieków. Zakład podejmuje 

działania optymalizacji kosztów (m.in. obniżanie poziomu strat wody poprzez szybkie 

usuwanie awarii, całodobowe dyżury), aby ceny za dostarczoną wodę i odprowadzone 

ścieki były społecznie akceptowalne.  

 

W 2020 r. przychody własne zakładu wyniosły 12.876.250,23 zł, z czego wpływy z usług 

stanowiły 98,45% czyli 12.676.170,53 zł w tym: 

a) Przychody z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę: 5.341.376,57 zł 

(sprzedano 1 290 179,70 m
3 wody) 

b) Przychody z tytułu zbiorowego odprowadzania ścieków: 6.976.521,15 zł  

(odebrano 1 090 086,24 m
3
 ścieków) 

c) Pozostałe przychody ze sprzedaży: 358.272,81 zł 

 

W stosunku do roku 2019 r. nastąpił spadek ilości sprzedanej wody o 4,6%, wzrost ilości 

odebranych ścieków o 3,5% oraz wzrost pozostałych przychodów ze sprzedaży o 14,2%. 

 

Źródłem finansowania inwestycji były dotacje celowe w wysokości 4.434.217,13 zł. 

Realizowano inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice  

na lata 2020-2024 tj.: 

a) Nabycie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych – 279.979,90 zł. 

b) Budowa kanalizacji sanitarnej pomiędzy ul. Zapłocie a ul. Pszczyńską – 85.000,00 zł. 

c) Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze nie objętym systemem kanalizacyjnym  

w sołectwach Pielgrzymowice, Pniówek, Warszowice – 2.499.985,53 zł. 

d) Przebudowa pompowni osiedlowych PO1, PO2 – 59.467,40 zł. 

e) Przebudowa stacji uzdatniania wody Golasowice – 31.784,30 zł. 

f) Przebudowa oczyszczalni sanitarnej mechaniczno-biologicznej Pniówek, Krzyżowice – 

1.478.000,00 zł.. 
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Sieć kanalizacyjna i wodociągowa w liczbach – stan na 31.12.2020 r. 

Liczba podłączeń kanalizacyjnych prowadzących do budynków 

mieszkalnych 
3 144 szt. 

Stosunek ilości mieszkańców korzystających  

z sieci kanalizacyjnej do mieszkańców ogółem 
97,97% 

Ilość odprowadzanych ścieków 1.090.086,24 m3  

Ilość dostarczonej wody 1.290.179,70 m3 

Liczba odbiorców  3.728  

Straty wody 10,89 % 

 

Główne źródła zaopatrzenia w wodę stanowią: Stacja Uzdatniania Wody w Warszowicach 

(4 studnie głębinowe) i Stacja Uzdatniania Wody w Golasowicach (2 studnie głębinowe). 

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 Golasowice 

rezerwowe zasilanie gwarantuje Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji. 

 

Roczna produkcja wody z SUW Warszowice 

ROK 2019 2020 

Produkcja wody 

[m3] 
958 323 976 594 

 

Roczna produkcja wody w SUW Golasowice 

ROK 2019 2020 

Produkcja wody 

[m3] 
174 180 176 726 
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Roczny zakup wody z innych źródeł 

ROK 2019 2020 

Zakup wody [m3] 268 858 207 067 

 

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji realizuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2020-2023 przyjęty przez Radę Gminy 

Pawłowice uchwałą nr XII/111/2019 dnia 26 listopada 2019 r.  

 

 Inwestycje kanalizacyjne 

Nazwa zadania 
Długość sieci 

[m] 
Charakterystyka 

Wartość [zł] 

netto 

Budowa sieci kanalizacyjnej  

ul. Cieszyńska  

w Pielgrzymowicach 

ETAP II 

903,13– grawitacja 

435,44 - tłoczny 
9 przyłączy 599.290,37 

Budowa kanalizacji sanitarnej  

ul. 3 Maja w Pawłowicach 
323,06 – grawitacja 6 przyłączy 184.397,82 

Inwestycje wodociągowe 

Nazwa zadania Średnica Długość sieci [mb] 
Wartość [zł]  

netto 

Budowa sieci wodociągowej 

pomiędzy ul. Polną - ul. Szkolną 

w Pawłowicach 

PE Ø 225,90,32 647,31 114.552,48 

Przebudowa sieci wodociągowej 

ul. Cieszyńska przy drodze 

DW938 w Pielgrzymowicach 

PE Ø 125,80,40 
  

1.521,14  
187.723,71 

Budowa sieci wodociągowej  

ul. 3 Maja Pawłowice 

PE Ø 110,80,40 

Żeliwo Ø 80 

  

366,39  
58.350,78 

Przebudowa sieci wodociągowej 

ul. Krótka Warszowice 
PE Ø 110,90,32 181,48 28 342,00 

Przebudowa sieci wodociągowej 

ul. Reymonta – ul. Długa 

Golasowice 

PE Ø 110,50,40 980,71 172.375,35 

Przebudowa sieci wodociągowej 

przy ul. Kruczej w Pniówku 
PE Ø110, 90, 63,40 

94,03 – sieć 

141,94 - przyłącza 
61.580,42 

  

Dokumentacje projektowe kanalizacyjne 

Nazwa zadania Charakterystyka Wartość szacunkowa inwestycji 

Przebudowa pompowni 

osiedlowych PO1, PO2 

Pawłowice -  

Uzyskano pozwolenie 

na budowę 
58.000,00 zł netto 
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Dokumentacje projektowe wodociągowe 

Nazwa zadania Charakterystyka 
Wartość szacunkowa 

inwestycji 

Przebudowa i remont stacji uzdatniania 

wody Golasowice 

W trakcie uzyskiwania 

pozwolenia na budowę 
86.500,00 zł netto 

Przebudowa sieci wodociągowej wzdłuż 

DW 938 do ul. B. Prusa Golasowice 

Umowa, w trakcie 

realizacji. 

Termin wykonania  

do 30.05.2020 r. 

28.489,00 zł netto 

Wymiana odcinka sieci wodociągowej  

ul. Długiej w Golasowicach 

Uzyskano zezwolenie na 

budowę (zgłoszenie) 
11.900,00 zł 

Wymiana odcinka sieci wodociągowej  

ul. Krótka w Warszowicach 

Uzyskano zezwolenie na 

budowę (zgłoszenie) 
4.900,00 zł 

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. 

Zbiórka odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 

Z roku na rok rośnie ilość odpadów wytwarzanych przez mieszkańców gminy. Pociąga  

to za sobą wzrost kosztów organizacji ich odbioru. W 2020 r. zbiórka odpadów 

komunalnych odbywała się na zasadach obowiązujących od 2013 roku. W I półroczu 

obowiązywały stawki uchwalone w roku 2018. Miesięczna opłata za odbiór odpadów 

segregowanych wynosiła 10,50 zł za osobę, a za odbiór odpadów zmieszanych  

w przypadku braku segregacji 21,00 zł za osobę. Zmiana przepisów zobligowała wszystkich 

mieszkańców do segregowania odpadów, dlatego po przetargu uchwalono nową stawkę 

obowiązującą od II półrocza 2020 r. Za odbiór odpadów segregowanych osoba płaci 22 zł 

na miesiąc. Dodatkowo, aby zachęcić mieszkańców do kompostowania odpadów zielonych, 

uchwalono zwolnienie z opłaty z tytułu kompostowania w przydomowym kompostowniku 

w wysokości 3,00 zł miesięcznie od osoby. Miesięczna stawka opłaty na osobę dla 

nieruchomości posiadającej kompostownik wynosi 19 złotych.  

W 2020 r. ogółem odebrano od mieszkańców 6640 ton odpadów komunalnych 

(zmieszanych i segregowanych).  

 

Zbiórka odpadów komunalnych zmieszanych 

Ilość odebranych odpadów komunalnych zmieszanych wynosiła 2709,40 ton.  

Dla porównania, w roku 2019 ilość zebranych odpadów wyniosła 2448,74 ton. 

 

Zbiórka odpadów segregowanych 

W ramach systemu gospodarowania odpadami od mieszkańców gminy odbierane są 

odpady segregowane, m.in. takie jak: tworzywa sztuczne i metale, szkło, papier, odpady 

biodegradowalne, odpady wielkogabarytowe, popiół, gruz, odpady budowlane  

i rozbiórkowe, materiały izolacyjne, papa i materiały papo-pochodne, opakowania  

po farbach i lakierach, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

przeterminowane leki, świetlówki i żarówki, zużyte baterie i akumulatory. Odpady 
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odbierane są bezpośrednio z nieruchomości, z pojemników na osiedlu lub oddawane przez 

mieszkańców bezpośrednio w PSZOK-u.  

W 2020 r. gmina odebrała bezpośrednio z nieruchomości oraz w PSZOK-u 2622,96 ton 

odpadów segregowanych takich jak tworzywa sztuczne, szkło, papier, bioodpady, popiół 

(w 2019 r. - 2679,15 ton) oraz 546,69 ton gruzu i odpadów budowlanych (w 2019 r. - 

1411,40 ton). Znaczne zmniejszenie ilości gruzu i odpadów budowalnych wynika  

z zatrudnienia w PSZOK-u pracownika, który kontroluje, czy oddawane odpady pochodzą 

od mieszkańców gminy Pawłowice.  

Celem gospodarki odpadami jest zwiększenie ilości odbieranych odpadów selektywnych 

względem odpadów zmieszanych. Gmina ma obowiązek osiągnąć określony przepisami 

odpowiedni poziom segregowania odpadów. Niewykonanie zadania może spowodować 

naliczenie gminie kar finansowych. Na koniec 2020 r. gmina uzyskała wymagane poziomy.   

Minimalny wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia  

frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 

ROK 2018 2019 2020 

Wymagany poziom 30% 40% 50% 

Poziom osiągnięty  

przez gminę 

31% 41% 57% 

Minimalny wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  

i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych,  

innych niż niebezpieczne 

ROK 2018 2019 2020 

Wymagany poziom 50% 60% 70% 

Poziom osiągnięty 

przez Gminę 
93% 99% 87% 

Maksymalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania 

ROK 2018 2019 2020 

Wymagany poziom 40% 40% 35% 

Poziom osiągnięty 

przez Gminę 
27% 31% 31% 

 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych realizowana była dwa razy w roku, wiosną  

i jesienią. Niezależnie od wyznaczonych terminów, odpady wielkogabarytowe były 

przyjmowane w PSZOK-u. Odpady wielkogabarytowe z terenu zabudowy wielorodzinnej 

zwartej (Osiedle Pawłowice) były odbierane raz na dwa tygodnie. Ilość odebranych 

odpadów wielkogabarytowych w 2020 roku wynosiła 760,16 ton i znacząco wzrosła  

w stosunku do roku 2019 (414,79 ton). Przypuszczalnie wpływ na zwiększoną ilość 

wielkogabarytów miał okres pandemii i zamknięcia mieszkańców w domach, brak 

możliwości wyjazdów, przymusowe kwarantanny i izolacje, które spowodowały,  

że mieszkańcy chętniej i częściej podejmowali się prac remontowych i modernizacji 

mieszkań. 
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Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK 

Od 1 lipca 2013 r. na terenie Gminnego Zespołu Komunalnego (GZK) w Pawłowicach 

przy ul. Mickiewicza 28a działa PSZOK. Mieszkańcy gminy mogą oddać tutaj odpady 

segregowane poza wyznaczonymi terminami zbiórek oraz takie, które nie są odbierane 

bezpośrednio z posesji, np. gruz, odpady budowlane, baterie, świetlówki, przeterminowane 

lekarstwa.  

Odpady sukcesywnie są przekazywane do dalszego zagospodarowania poza teren gminy 

przez wybrany w przetargu podmiot zajmujący się odbiorem odpadów komunalnych.  

W roku 2020 odebrano z PSZOK-u 764,28 ton odpadów. 

Od października 2019 roku zatrudniony jest pracownik na ½ etatu do obsługi i kontroli 

osób wjeżdżających na teren PSZOK, dzięki czemu znacząco obniżyła się ilość odpadów 

budowlanych i gruzu.  

 

Z uwagi na uciążliwe usytuowanie kontenerów na odpady w centralnym miejscu zakładu 

pracy jakim jest GZK oraz na skutek kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska, który zalecił szczelne utwardzenie terenu pod kontenerami, zdecydowano  

o budowie nowego i nowoczesnego PSZOK-u w nowej lokalizacji, przy siedzibie zakładu. 

Gmina dopełniła wszelkich formalności związanych z pozyskaniem gruntu od Skarbu 

Państwa, wykonaniem projektu i uzyskaniem pozwolenia na budowę. W 2020 r. gmina  

z sukcesem złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji. Całość projektu wyniesie  

ok. 1,5 mln zł, z czego 85% będzie pochodziło ze środków unijnych. Realizacja zadania 

zaplanowana jest na 2021 rok.   

Utylizacja azbestu 

W 2020 r. zakończyła się realizacja projektu dla mieszkańców gminy Pawłowice  

na dofinansowanie kosztów demontażu i utylizacji azbestu oraz montażu nowego pokrycia 

dachowego z limitem 8.000,00 zł netto za tonę utylizowanego azbestu. W sumie 

zrealizowano 35 umów z mieszkańcami, w ramach których usunięto 115 ton tego 

niebezpiecznego odpadu. Wartość projektu wyniosła 978.609,27 zł, z czego dofinansowanie 

unijne było w wysokości 738.685,69 zł.  

Projekt był realizowany w 2019 i 2020 roku. W celu kontynuacji zadania, w 2020 roku gmina 

złożyła kolejny wniosek, który uzyskał dofinansowanie w wysokości ok. 1 mln zł. Realizacja 

zadania jest przewidziana na lata 2021-2022.    

Redukcja niskiej emisji 

Aby zwiększyć ilość usuwanych starych kotłów węglowych niespełniających wymagań  

5 klasy, Rada Gminy Pawłowice 4 lutego 2020 r. podjęła uchwałę nr XIV/137/2020  

w sprawie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pawłowice na 2020 rok.  

Na podstawie przyjętego Programu w roku 2020 Gmina zaciągnęła pożyczkę w wysokości 

1.246.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Katowicach (wykorzystano 1.241.543,00 zł) która, po realizacji Programu, może być 

częściowo umorzona. Wysokość dotacji dla gospodarstwa domowego wynosiła 70% 

kosztów kwalifikowanych instalacji urządzenia grzewczego, jednak nie więcej niż 7.000,00 

zł. Dzięki realizacji Programu w roku 2020 z terenu gminy zniknęło łącznie 178 kotłów 

węglowych zasypowych, a w ich miejsce zostało zamontowanych: 104 kotły gazowe,  
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62 kotłów węglowych 5 klasy z automatycznym dozowaniem paliwa, 8 kotłów na biomasę 

5 klasy z automatycznym dozowaniem paliwa, 4 pompy ciepła. 

W grudniu 2020 roku rozpoczęto nabór chętnych do wymiany źródeł ciepła w 2021 roku. 

W samym tylko grudniu aż 245 właścicieli nieruchomości złożyło deklarację przystąpienia 

do programu w celu wymiany i pozyskania środków na wymianę starego kotła węglowego. 

W sezonie grzewczym przeprowadzane są kontrole nieruchomości pąd kątem spalania 

odpadów oraz spalania paliwa niezgodnego z tzw. uchwałą antysmogową  

dla województwa śląskiego. W związku z pandemią, kontrole były przeprowadzane tylko  

w odpowiedzi na nadchodzące do urzędu zgłoszenie o nieprawidłowościach.   

Gmina nadal utrzymuje 8 czujników do badania stanu jakości powietrza, które umieszczono 

po jednym w każdym sołectwie. Sensory pobierają w miejscu zamontowania dane 

dotyczące stężenia pyłów zawieszonych PM2.5 oraz PM10, temperaturę powietrza, 

wilgotność, ciśnienie. Dane pomiarowe na bieżąco można śledzić na mapie on-line  

pod adresem https://map.airly.eu. 

Odnawialne źródła energii 

W 2020 roku zrealizowano kolejny projekt budowy instalacji fotowoltaicznych  

na budynkach użyteczności publicznej w gminie Pawłowice. Instalacje powstały  

na Centrum Kultury w Pawłowicach oraz Osiedlowym Domu Kultury, Zespole Szkół 

Ogólnokształcących im. Jana Pawła II i Szkole Podstawowej Nr 2 w Osiedlu Pawłowicach. 

Cztery instalacje fotowoltaiczne typu on-grid o łącznej mocy 171,925 kWp wyprodukują 

energię elektryczną zasilającą instalacje elektryczne poszczególnych budynków. Efektem 

ekologicznym będzie roczne ograniczenie emisji CO2 o 127,3161 ton oraz emisji PM10  

o 0,00634 ton. Zakładana roczna produkcja energii to 163,017 MWh. Projekt „Budowa 

instalacji fotowoltaicznych dla instytucji publicznych w Gminie Pawłowice - etap 2”  

o wartości blisko 1 mln zł otrzymał dofinansowanie w wysokości 661 376,50 zł. 

Opieka nad zwierzętami 

W ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Pawłowice, uchwalonego przez Radę Gminy Pawłowice 8 maja 

2020 r. uchwałą nr XVI/165/2020, organizowane i finansowane jest wyłapywanie 

bezdomnych zwierząt z terenu gminy Pawłowice. Gmina kontynuuje współpracę w tym 

zakresie z firmą Rapido Marek Niżnik z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, a wszystkie odłowione 

zwierzęta trafiają do Schroniska dla Zwierząt w Jastrzębiu-Zdroju. Odłowione zwierzęta, 

które do 14 dni nie są odebrane przez właścicieli, zostają wysterylizowane  

lub wykastrowane oraz zaczipowane i przekazane do adopcji. W 2020 roku odłowiono  

36 psów i poniesiono koszty z tym związane w wysokości 67.865,05 zł. 

Poza tym:  

- koszt zakupu 65 tys. zestawów ANIMALS do dystrybutorów z torebkami na psie odchody 

wyniósł 13.591,50 zł 

- koszt usunięcia padłych zwierząt (19 przypadków) wyniósł 667,75 zł.  

- koszt przekazania rannych dzikich zwierząt z terenu gminy do Leśnego Pogotowia  

w Mikołowie (22 przypadki) wyniósł 15.559,50 zł.  

https://map.airly.eu/


29 

 

Rolnictwo 

Na terenie gminy jest uprawianych 5.710 ha gruntów rolnych, w tym ok. 350 ha 

powierzchni to stawy rybne. 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. 

Dla rolników w Urzędzie Gminy organizowane były dwa razy w miesiącu dyżury 

pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Pszczyny oraz 

Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego z Pszczyny. Dyżury prowadzone były  

do czasu wprowadzenia obostrzeń sanitarnych związanych z covid-19. Od połowy marca 

rolnicy mogli kontaktować się z pracownikami wspomnianych instytucji tylko telefonicznie.   

Dodatkowo, od połowy marca do połowy maja pracownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego  

z Pszczyny telefonicznie pomagał w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie  

do upraw oraz materiału siewnego, które należało składać drogą elektroniczną.  

W 2020 roku 251 rolników skorzystało z możliwości zwrotu podatku akcyzowego, a kwota 

wypłaty zwrotu podatku wyniosła ponad 334.000,00 zł.  

W związku z sytuacją epidemiologiczną odwołano dożynki gminne, które w 2020 roku miały 

odbyć się w Pawłowicach i miały być organizowane wspólnie ze Starostwem Pszczyńskim 

jako dożynki gminno – powiatowe.  

Melioracje 

Gmina dba o rowy melioracyjne na terenach gminnych. W 2020 r. na swoich 

nieruchomościach wykosiła 5.885 metrów rowów oraz wykonała konserwację 542 metrów 

rowów w Warszowicach i Pielgrzymowicach.  

Do dbania o sprawność urządzeń melioracyjnych na terenach prywatnych zobowiązani są 

właściciele poszczególnych gruntów. Jeżeli w sołectwie działa spółka wodna, przejmuje ona 

zadania dotyczące utrzymania w dobrym stanie technicznym urządzeń melioracyjnych  

i zabezpieczenia terenów przed lokalnymi podtopieniami. Mieszkańcy opłacają składki  

w poszczególnych spółkach, jednak nie wystarczają one na realizację zadań, dlatego gmina 

przyznaje spółkom dotacje z budżetu gminy.  

W 2020 r. na terenie gminy działały cztery spółki wodne: w Jarząbkowicach, Pawłowicach, 

Pielgrzymowicach, Warszowicach. Dotacja z budżetu gminy wyniosła 141.042,42 zł. Spółki 

wodne w ramach dotacji wykosiły rowy melioracyjne o długości 41.133 mb (I koszenie)  

i 39 652 mb (II koszenie) oraz wykonały konserwację 3.759 m rowów melioracyjnych.  

Wysokość składek płaconych przez mieszkańców: 

- Spółka Wodna w Pielgrzymowicach: 14,00 zł od posesji do 1 ha i 2,00 zł za każdy 

następny hektar 

- Spółka Wodna w Pawłowicach: 12 zł od posesji do 1 ha i 5,00 zł za każdy następny 

hektar 

- Spółka Wodna w Jarząbkowicach: 10,00 zł od posesji do 1 ha i 5,00 zł za każdy następny 

hektar 

- Spółka Wodna w Warszowicach: 12,00 zł od posesji do 1 ha i 2,00 zł za każdy następny 

hektar.  
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Na terenach górniczych JSW S.A. naprawa urządzeń melioracyjnych jest prowadzona 

przez KWK Pniówek na wniosek zainteresowanych właścicieli gruntów rolnych.  

Oświata 

W 2020 r. wydatki z budżetu gminy na oświatę wyniosły (łącznie ze środkami z funduszy 

unijnych) 35.568.382,01 zł, natomiast subwencja oświatowa z budżetu państwa wyniosła 

25.871.255 zł. 

Roczny koszt na ucznia w szkole podstawowej wyniósł 11.553,22 zł, w szkole średniej 

8.903,30 zł, a w przedszkolu 9.573,65 zł. 

W publicznych szkołach i przedszkolach zatrudnionych było 353 nauczycieli (292,85 etatu), 

a do obsługi tych placówek zatrudnionych było 151 pracowników (123,91 etatu).    

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 2020 r. w GZO liczba etatów 

wynosiła 15,04, natomiast liczba zatrudnionych pracowników to 15 osób. Wydatki  

na obsługę GZO w roku 2020 wyniosły: 1.391.011,44 zł. 

W roku 2020 na terenie gminy Pawłowice funkcjonowały: 

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. 

Na terenie gminy działają niepubliczne przedszkola i żłobek. Przedszkola są finansowane  

z budżetu gminy w wysokości 75% kosztów ponoszonych na 1 dziecko w przedszkolach 

publicznych tj. 670,83 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 tj. 894,44 zł na dziecko miesięcznie. W 2020 r. żłobek 
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otrzymał dotację z budżetu gminy w kwocie 155.425,80 zł. (350,00 zł miesięcznie na jedno 

dziecko, a od maja 400,00 zł). 

Placówki prywatne wspierane przez samorząd w roku 2020: 

- Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia” w Pawłowicach, do którego uczęszczało średnio 

36 dzieci miesięcznie; 

- Niepubliczne Przedszkole „Iskierka” w Osiedlu Pawłowice, do którego uczęszczało średnio 

61 dzieci miesięcznie; 

- Niepubliczne Przedszkole „Eduś” w Pawłowicach, do którego uczęszczało średnio  

25 dzieci miesięcznie; 

- Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP im. Bł. Edmunda 

Bojanowskiego w Pawłowicach, do którego uczęszczało średnio 24 dzieci miesięcznie; 

- Niepubliczne -Przedszkole "Jaś i Małgosia" w Jarząbkowicach, do którego uczęszczało 

średnio 25 dzieci miesięcznie. 

- Niepubliczny Żłobek PEPA dysponujący 60 miejscami.   

Ogólna liczba uczniów i oddziałów w gminnych placówkach oświatowych  

od stycznia do sierpnia 2020  

Typ placówek Liczba oddziałów Liczba uczniów 

szkoły podstawowe  84 1647 

ponadgimnazjalne (ZSO) 22 544 

Razem SP+ZSO 106 2191 

Przedszkola 27 642 

OGÓŁEM 133 2833 

 Ogólna liczba uczniów i oddziałów w gminnych placówkach oświatowych  

od września do grudnia 2020 roku 

Typ placówek Liczba oddziałów Liczba uczniów 

szkoły podstawowe  87 1721 

ponadgimnazjalne (ZSO) 22 588 

Razem SP+ZSO 109 2309 

Przedszkola 29 694 

OGÓŁEM 138 3003 

Liczba uczniów niebędących mieszkańcami, a uczęszczających do szkół w gminie 

Pawłowice: 117; 

Liczba dzieci będących mieszkańcami gminy, a uczęszczających do szkół w innych 

gminach: 148; 
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Liczba dzieci niebędących mieszkańcami gminy, a uczęszczających do publicznych 

przedszkoli w gminie Pawłowice: 9; 

Liczba dzieci niebędących mieszkańcami, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli 

w gminie Pawłowice: 22. 

Liczba dzieci będących mieszkańcami gminy Pawłowice, a uczęszczających do publicznych 

przedszkoli w innych gminach: 15; 

Liczba dzieci będących mieszkańcami gminy Pawłowice, a uczęszczających  

do niepublicznych przedszkoli w innych gminach: 17; 

Epidemia koronawirusa 

Epidemia covid-19 postawiła przed oświatą nowe wyzwanie, jakim było ograniczenie 

dostępu uczniów do szkół i konieczność wypracowania zasad edukacji na odległość. 

W okresie pandemii zajęcia szkolne zostały zawieszone od 12 do 24 marca 2020 r.  

Od 23 marca do 26 czerwca szkoły prowadziły nauczanie zdalne.  

Również narady wójta z dyrektorami szkół i placówek organizowane były zdalnie,  

a w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją odbywały się one bardzo często,  

aby na bieżąco i indywidualnie, w zależności od sytuacji w danej placówce, rozwiązywać 

nie tylko problemy edukacyjne, ale również pracownicze związane z działalnością szkolnych 

kuchni, pracowników administracji czy gospodarczych. Część z nich w okresie przestoju 

wykonywała dodatkowe prace porządkowe, wykorzystywała zaległe urlopy lub była na tzw. 

postojowym.  

Z nowym rokiem szkolnym 2020/2021 nauka rozpoczęła się w trybie stacjonarnym. Zajęcia 

odbywały się w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, 

Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego. Dzieci przebywające  

na kwarantannie łączyły się z nauczycielami poprzez aplikację Teams, z obsługi której 

została przeszkolona kadra pedagogiczna w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia 

Nauczycieli. Od 26 października na naukę zdalną przeszli uczniowie klas 4-8,  

a od 9 listopada dołączyły do nich klasy 1-3. Do końca roku 2020 nauka odbywała się  

w sposób zdalny.   

 

W związku z wprowadzonymi nowymi sposobami edukacji gmina otrzymała wsparcie  

z Ministerstwa Edukacji Narodowej na kształcenie uczniów na odległość. W programie 

mogły wziąć udział zarówno gminy jak i powiaty. Z programu zakupiono 47 laptopów  

dla szkół podstawowych i 14 dla szkoły ponadpodstawowej w Pawłowicach.  

207 nauczycieli z gminnych szkół skorzystało z dofinansowania do zakupu sprzętu 

informatycznego potrzebnego do nauki zdalnej. 

  

Przygotowania szkół do nauki zdalnej i w reżimie sanitarnym:  

- opracowano regulaminy  pracy zdalnej 

 - wprowadzono Regulamin Bezpieczeństwa Epidemicznego na podstawie obowiązujących 

rozporządzeń oraz wytycznych MEN, MZ i GIS 

- dostosowano regulaminy klasopracowni, bibliotek, świetlic, stołówek 

- zakupiono potrzebny sprzęt: laptopy, kamerki z mikrofonami, tablety graficzne 

- zakupiono dozowniki na płyn do dezynfekcji, rękawiczki, maseczki ochronne, wykonano 

zabezpieczenia z pleksi i szyb 
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W okresie pandemii zostały zawieszone również zajęcia w przedszkolach. Od 12 marca  

do 30 czerwca 2020 r. zawieszono prowadzenie zajęć bezpośrednich, a dzieciom były 

przekazywane materiały do samodzielnej pracy w domu poprzez dostępne komunikatory.  

Niektóre przedszkola z własnych środków zakupiły laptopy do pracy zdalnej.  

W wakacje wybrane przedszkola pełniły dyżury, a od września do grudnia 2020 r. zajęcia 

odbywały się stacjonarnie z zachowaniem reżimu sanitarnego. Przedszkola zabezpieczono 

w środki dezynfekujące, zakupiono parownice do czyszczenia dywanów i zabawek, 

maseczki i rękawiczki ochronne oraz łatwe do utrzymania czystości materace  

do siedzenia na podłodze.  

Od 6 do 11 sierpnia 2020 zawieszona została działalność przedszkola W Modrzewiowym 

Ogrodzie ze względu na zakażanie pracownika, a od 9 do 14 listopada w przedszkolu  

w Warszowicach jedna grupa (25 dzieci) została objęta kwarantanną ze względu  

na kontakt z chorym nauczycielem. 

Edukacja ponadpodstawowa 

 

W roku szkolnym 2020/2021 kierunki kształcenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących  

im. Jana Pawła II nie zmieniły się i młodzież we wrześniu rozpoczęła naukę w liceum  

(klasa ogólnokształcąca, medyczna, mundurowa), szkole branżowej I stopnia oraz  klasach 

technikum logistycznego, chłodnictwa i klimatyzacji, górnictwa podziemnego, 

elektrycznego.  

W 2020 r. pawłowickie technikum utrzymało 11 miejsce w województwie śląskim  

w ogólnopolskim rankingu tygodnika „Perspektywy” uwzględniającym wyniki olimpiad, 

matur i egzaminów zawodowych. 

W ramach działań inwestycyjnych realizowanych przez szkołę powstał tzw. pokój ciszy dla 

uczniów z niepełnosprawnościami, doposażono pracownię dla klasy medycznej oraz 

dwukrotnie za 48.600,00 zł z Fundacji JSW doposażono pracownię elektryczną tworząc 

m.in. trzy stanowiska egzaminacyjne, dzięki czemu młodzież może zdawać egzamin 

zawodowy we własnej szkole.    

W związku z epidemią szkoła niemal natychmiast wprowadziła nauczanie zdalne, dzięki 

czemu młodzież uczestniczyła w zajęciach on-line za pomocą usługi Microsoft Teams, 

a nauczyciele prowadzili lekcje z wykorzystaniem tabletów graficznych. W szkole były 

prowadzone stacjonarnie wybrane zajęcia praktycznej dla uczniów technikum oraz 

konsultacje dla uczniów klas maturalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

oświatowego.  

Inne działania: 

- zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne wykorzystywane podczas zdalnego nauczania  

tj. tablety graficzne, kamery internetowe, głośniki,  

- 16 laptopów zakupionych przez gminę zostało wypożyczonych uczniom i nauczycielom 

- zakupiono środki ochronne dla pracowników szkoły (maseczki, płyny dezynfekujące, 

rękawiczki, przyłbice, ręczniki papierowe, pojemniki do płynów dezynfekujących, 

termometry, kosze na zużyte maseczki) 

- przy wejściach do szkoły umieszczono trzy użyczone automatyczne urządzenia  

do dezynfekcji rąk  

Matury odbyły się bez zakłóceń, choć fałszywe alarmy o podłożeniu ładunków 

wybuchowych spowodowały, że do współpracy była zaangażowana policja. Na potrzeby 
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egzaminów w reżimie sanitarnym i ograniczenia kontaktów, uczniowie wchodzili do szkoły 

kilkoma wejściami. Wyniki matur w roku 2020 przedstawia tabela poniżej.    

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO W 2020 ROKU 

 

    

 

 

Inwestycje oświatowe 

W roku 2020 zakończono inwestycje i remonty w placówkach oświatowych o wartości blisko 

10 mln złotych, dzięki którym powiększono i uatrakcyjniono gminną bazę edukacyjną.     

 
Przebudowa Szkoły Podstawowej Warszowice 

Przeprowadzono kompleksowy remont dachu nad najstarszą częścią szkoły, dodatkowo 

wymieniono pokrycie dachowe nad częścią zaplecza sportowego oraz nad łącznikiem sali 

gimnastycznej ze szkołą, a dach nad salą gimnastyczną został pomalowany oraz odnowiono 

elewację. Gruntownie wyremontowano dużą salę gimnastyczną. Wstawiono nowe okna, 

drzwi, zamontowano oprawy lamp, a na ścianach specjalne płyty poprawiające akustykę. 

Dzięki zamontowaniu kotary zajęcia sportowe mogą odbywać się dla dwóch grup 

jednocześnie. W dużej i małej sali gimnastycznej wykonano renowację parkietu. Wartość 

inwestycji: 2.092.809,65 zł. 

Rozbudowa Przedszkola w Warszowicach 

Wybudowano dwie dodatkowe sale wraz z sanitariatami i pomieszczeniami na pomoce 

dydaktyczne, powstały pomieszczenia dla pedagoga i logopedy, przebudowano  

i wyposażono kuchnię, wybudowano klatkę schodową, z której jest wejście do osobnych 

szatni na parterze i piętrze; dzięki zamontowaniu windy i przebudowie toalet obiekt został 

dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, zabudowano alarm, monitoring 

zewnętrzny i wewnętrzny, system kontroli dostępu, instalacje telefoniczną i internetową. 

Wartość inwestycji: 2.694.573,77 zł. 

 

Remont Przedszkola Publicznego nr 1 w Pawłowicach  

Dzięki podzieleniu wysokiego pomieszczenia stropem wyodrębniono dodatkową salę  

na piętrze, powstały dwie nowe łazienki (na parterze i piętrze) dostosowane do potrzeb 

osób niepełnosprawnych oraz winda; wyremontowano kuchnię, do której zakupiono  

10-poziomowy piec konwekcyjno-parowy, wymieniono instalację co; budynek został 

dostosowany do aktualnych przepisów przeciwpożarowych, przebudowano wejście  

do przedszkola i odświeżono elewację. Koszt inwestycji: 3.170.894,00 zł.  

  

Typ szkoły Pawłowice Powiat 

Pszczyński 

Województwo 

Śląskie 

Kraj 

Zespoły Szkół 

Ogólnokształcących  

89,80% 75,48% 73,7% 74,0% 

Licea Ogólnokształcące   90,00% 85,42% 80,4% 81,1% 

Technika  89,47% 53,57% 63,9% 62,2% 
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Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Golasowicach 

Na początku 2020 r. ostatecznie zakończono prace związane z nadbudową szkoły o dwie 

sale lekcyjne – chemiczną i fizyczną; dodatkowo salę chemiczną wyposażono  

w dygestorium wraz z wentylacją, odświeżono elewację szkoły, a we wrześniu rozpoczęły 

się prace związane z budową sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniem dla nauczycieli 

wychowania fizycznego oraz rozbudową biblioteki. Prace zakończą się w roku 2021. 

Dotychczasowa wartość inwestycji obejmująca nadbudowę szkoły wyniosła  

1.845.952,21 zł. 

Opieka medyczna, pedagogiczna i logopedyczna 

Opieka medyczna realizowana była przez dyżurujące w szkołach pielęgniarki, które 

prowadziły zajęcia profilaktyki zdrowotnej, kontrole stanu zdrowia, udzielały doraźnej 

pomocy w nagłych przypadkach. Proces opieki i wychowania był wspierany przez pracę 

pedagogów szkolnych oraz logopedów zatrudnionych w szkołach podstawowych  

i przedszkolach pomagających rozwiązywać logopedyczne problemy dzieci.  

Świetlica 

Na terenie gminy działa sześć świetlic, których zadaniem jest sprawowanie opieki nad 

uczniami przed i po zajęciach szkolnych. Są one czynne od 7.00 do 16.00. Uczniowie pod 

opieką nauczyciela oczekują na obiad, autobus powrotny do domu lub na zajęcia lekcyjne. 

W świetlicy mogą samodzielnie lub z pomocą nauczyciela odrobić zadania domowe.  

W czasach ograniczonego funkcjonowania szkół organizowano opiekę świetlicową oraz 

naukę dla uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym, dla dzieci rodziców 

wykonujących pracę w ramach walki z epidemią wyszczególnione w stosownym 

rozporządzeniu oraz dla dzieci, których rodzice nie byli w stanie zapewnić im nauki zdalnej 

i opieki w domu. Ilość uczniów korzystających z zajęć na świetlicy i nauki w szkole: SP 1- 

5, SP2 – 43, SP Pielgrzymowice – 23, SP Warszowice – 16, ZSP Krzyżowice – 26, ZSP 

Golasowice – 31 (w tym 20 rotacyjnie). 

Dożywianie 

W każdej szkole uczniowie mają możliwość korzystania ze stołówek. Szkoły zapewniają 

obiady i herbatę dla uczniów, a w przedszkolach dzieci mogą korzystać ze śniadań, obiadów 

i podwieczorków. Opłaty wnoszone za posiłki, zgodnie z przepisami, pokrywają jedynie 

koszt zakupu produktów, a koszty mediów i personelu pokrywa gmina. Ośrodek Pomocy 

Społecznej, na podstawie umowy z dyrektorem szkoły, pokrywał koszty wyżywienia 

uprawnionych uczniów. 

 Dożywianie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych. 

Placówka liczba dożywianych uczniów 

ogółem w tym 

finansowani  

przez OPS 

ZSO 89 1 

SP nr 1 165 1 

ZSP w Pawłowicach  SP – 138 

PP - 130 

0 

1 
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ZSP w Golasowicach SP – 98 

PP - 50  

0 

2 

ZSP w Krzyżowicach SP – 28 

PP - 32 

0 

0 

SP w Pielgrzymowicach 157 0 

SP w Warszowicach 76 0 

PP nr 1 106 0 

PP w Pielgrzymowicach 90 0 

PP w Warszowicach 94 0 

Razem 1253 5 

Dowóz uczniów do szkół, w tym specjalnych 

Obowiązek dowozu uczniów do szkół określony został w ustawie Prawo Oświatowe. 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) lub 4 km (uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych do czasu 

ukończenia szkoły, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia). Obowiązek dowozu 

realizowany był poprzez dowóz komunikacją lokalną. 

Liczba dzieci dowożonych do szkół i przedszkoli 

Placówka Liczba uczniów 

SP nr 1 17 

SP nr 2 5 

SP Golasowice 13 

SP Krzyżowice 0 

SP Pielgrzymowice 14 

SP Warszowice 0 

PP nr 1 0 

PP w MO 1 

PP Golasowice 5 

PP Krzyżowice 0 

PP Pielgrzymowice 3 

PP Warszowice 1 

Razem 58 

W roku 2020, zgodnie z ustawą prawo oświatowe, organizowany był również dowóz  

50 uczniów do szkół specjalnych.  

         Liczba uczniów dowożonych do szkół specjalnych  

Lokalizacja placówki Liczba uczniów 

Katowice 1 

Jastrzębie Zdrój 12 
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Żory ZSS 3 

Żory OREW 2 

Pszczyna 20 

ZSP Pawłowice 8 

Wodzisław  1 

SP1 Pawłowice  1 

Jastrzębie-

Zdrój/przedszkole 

2 

Razem 50 

Bezpieczna droga do szkoły 

Gmina zwraca uwagę na zapewnienie uczniom bezpiecznego dojścia do szkoły,  

a w ramach nauki bezpieczeństwa w ruchu drogowym w szkołach organizowane są 

egzaminy na kartę rowerową. Z uwagi na pandemię i ograniczenia w prowadzeniu zajęć 

stacjonarnych, w 2020 roku do egzaminu na kartę rowerową przystąpili tylko uczniowie ze 

Szkoły Podstawowej nr 1 w Pawłowicach (27 uczniów) i Szkoły Podstawowej  

w Golasowicach (7 uczniów). W 2019 r. było to aż 220 uczniów ze wszystkich podstawówek.   

Wypadki w szkołach 

W roku 2020 w gminnych szkołach miało miejsce ogółem 37 wypadków. Najczęściej były 

to zdarzenia podczas zajęć wychowania fizycznego, ale również na szkolnych korytarzach, 

boisku, basenie i placach zabaw. Zwykle były to lekkie kontuzje, które pozwalają uznać 

gminne placówki oświatowe za bezpieczne.  

Projekty realizowane ze środków zewnętrznych 

W roku 2020 przy współpracy z gminą Pawłowice realizowane były dwa projekty 

finansowane ze środków Unii Europejskiej dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

im. Jana Pawła II:  

„Czyste środowisko łączy narody” to projekt ekologiczny w ramach programu ERASMUS+ 

realizowany przez szkoły z Pawłowic, Danii i Portugalii. Uczniowie każdej placówki będą 

brali udział w szeregu aktywności, które podsumują podczas spotkań międzynarodowych 

w każdym kraju. Realizacja od 1 stycznia 2021 do 31 sierpnia 2022. Dofinansowanie 

wynosi: 38.720,00 euro (ok. 176.164,38 zł); umowa finansowa zawarta jest pomiędzy 

Narodową Agencją: Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.  

"Kształcimy zawodowców - odpowiadamy na realne zapotrzebowanie rynku pracy"  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-

2020 (Europejski Fundusz Społeczny), otrzymał dofinansowanie unijne w wysokości 

398.346,87 zł (95% dofinansowania unijnego), całość projektu wyniesie 419 312,50 zł.  

W ramach projektu 60 uczniów z technikum weźmie udział w spotkaniach z doradztwa 

zawodowego i w szkoleniach, z czego 20 będzie uczestniczyło w płatnych stażach  

u pracodawców; 5 nauczycieli podniesie swoje kwalifikacje zawodowe, a 107 tys. zł jest 

przeznaczone na wyposażenie pracowni zawodowych.   

Gmina Pawłowice uczestniczyła również w projektach grantowych „Zdalna Szkoła” i „Zdalna 

Szkoła+” i dwukrotnie uzyskała dofinansowanie przeznaczone na zakup laptopów 
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wykorzystywanych przez szkoły m.in. podczas nauki zdalnej. W maju zakupiono  36 

laptopów (dofinansowanie 79 996,74 zł), a w czerwcu kolejne 25 sztuk (dofinansowanie 

55 000,00 zł). Projekty były realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, 

działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu  

do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach".  

 

W ramach współpracy z Fundacją JSW placówki oświatowe, przy współpracy z Urzędem 

Gminy Pawłowice, pozyskały w formie darowizn 252.120,00 zł.  

 

Zadania z darowizną z Fundacji JSW 

 

  
PLACÓWKA 

KWOTA 

DAROWIZNY 
PRZEZNACZENIE 

 
SP 1 Pawłowice 30.000,00 zł pracownia językowa 

 
ZSP Pawłowice 50.000,00 zł pracownia językowa,  

 

ZSP Golasowice 17.550,00 zł realizacja projektu  

„Spotkanie z naturą” 

 
SP Warszowice 37.370,00 zł pracownia językowa 

 

ZSO Pawłowice 97.200,00 zł doposażenie pracowni 

elektrycznej  

 

GZO 20 000,00 zł nagrody dla najlepszych 

uczniów i sportowców  

Programy stypendialne z budżetu gminy  

Gmina realizowała cztery programy stypendialne dla młodzieży: 

1. Stypendium „Motywacja” – 10 wniosków złożonych, 6 rozpatrzonych pozytywnie,  

2. Stypendium „Warto się uczyć” – 15 wniosków złożonych, 10 z największą liczbą 

punktów zatwierdzonych do stypendium,  

3. Stypendium „Warto się uczyć dla Szkół Podstawowych” – 37 wniosków złożonych, 

10 z największą liczbą punktów zatwierdzonych do stypendium,  

4. Stypendium „Szansa” - 14 wniosków złożonych, 11 rozpatrzono pozytywnie.  

W wyniku pandemii w roku 2020 nie zorganizowano uroczystego wręczania stypendiów  

w ramach corocznych obchodów Święta Niepodległości. Stypendia były przydzielane 

decyzją administracyjną i dostarczane pocztą. 

Konkursy gminne 

Pomimo pandemii Covid-19 rozstrzygnięte zostały wszystkie konkursy dla uczniów  

z gminnych szkół. Ponieważ epidemia uniemożliwiła zorganizowanie uroczystej gali 

wręczenia nagród, wszystkie nagrody i dyplomy zostały przekazane do szkół.  

Wraz z końcem roku szkolnego  dyrektorzy w imieniu Wójta Gminy Pawłowice wręczyli 

dyplomy, statuetki dla najlepszych sportowców i absolwentów oraz karty prezentowe dla 

najlepszych uczniów i zdobywców indywidualnych sukcesów w konkursach, olimpiadach 

oraz w dziedzinie sportu.   
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W roku 2020 zorganizowano:  

1. Konkurs o tytuł najlepszego absolwenta – brali w nim udział uczniowie szkół 

podstawowych i ZSO. Laureaci miejsc od I do III otrzymali nagrody finansowe  

o różnej wartości. Zgłoszono łącznie 15 wniosków, do nagrody wytypowano 5 uczniów  
2. Konkurs o tytuł najlepszego sportowca – brali w nim udział uczniowie szkół 

podstawowych i ZSO. Laureaci miejsc od I do III otrzymali statuetki i nagrody 

finansowe. Zgłoszono łącznie 35 wniosków, czołowe miejsca zajęło 17 uczniów. 
3. Konkurs o tytuł najlepszego ucznia – brali w nim udział uczniowie szkół podstawowych 

i ZSO. Zgłoszono 153 wnioski, z czego 46 uczniów ze szkół podstawowych i 10 uczniów 

ZSO otrzymało nagrody finansowe w postaci bonu prezentowego.  

Kultura 

Gminny Ośrodek Kultury (GOK) jest instytucją kultury posiadająca osobowość prawną.  

W jego skład wchodzi Centrum Kultury w Pawłowicach oraz Osiedlowy Dom Kultury  

w Osiedlu Pawłowice. W 2020 r. liczba etatów wynosiła 21,75, w tym 24 pracowników 

zatrudnionych było na umowę o pracę. 20 osób miało podpisane roczne umowy - zlecenia.  

 

Na realizację zadań GOK otrzymał dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 

2.215.000,00 zł, jednak w związku z ograniczeniami będącymi konsekwencją epidemii 

covid-19 nie wszystkie zadania zostały zrealizowane i część dotacji w wysokości 

391.000,00 zł została zwrócona do budżetu gminy. Przychody własne wyniosły 342.584,10 

zł. W ramach Tarczy Antykryzysowej GOK Pawłowice otrzymał ulgę 54.040,41 zł  

w wysokości 50% kwoty składek ZUS za miesiące marzec-maj 2020 r. 

 

Ponadto, GOK otrzymał dotacje celowe na modernizację elewacji oraz instalacji 

przeciwpożarowej budynku domu kultury w Osiedlu Pawłowice o łącznej wartości 

560.000,00 zł (wykorzystano 528.731,07 zł). W ramach remontu odnowiono elewację 

budynku, oświetlenie zewnętrzne oraz taras. Zautomatyzowano system rolet sali 

wielofunkcyjnej oraz odnowiono parkiet, a instalację przeciwpożarową dostosowano  

do obowiązujących przepisów. 

 

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. Działalność prowadzona jest również w budynku dawnego Kółka 

Rolniczego w Pielgrzymowicach oraz w domach ludowych i strażnicach. Przedsięwzięcia 

GOK-u cieszą się dużym uznaniem wśród odbiorców. Na rok 2020 było zaplanowanych 

około 200 wydarzeń kulturalnych, jednak większość z nich, z powodu epidemii, 

 nie została zrealizowana, a niektóre przeniesiono do sieci internetowej (XX Konkurs 

Wielkanocne Jajo, XXIII Gminny Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej,  

XII Konkurs Malujemy z Natury, teatrzyk z okazji Dnia Dziecka, III Konkurs Jesień  

w Obiektywie, Mikołajki, wystawa szkła artystycznego Barwny świat, konkurs Pawłowickie 

Kolędowanie, Koncert Świąteczny pracowników GOK). W sumie w 2020 roku stacjonarnie 

odbyło się zaledwie 65 wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych (w 2019 r. było to 198). 

Imprezy cykliczne, które z uwagi na epidemię nie mogły się odbyć i zostały odwołane:  

- Dni Gminy Pawłowice, 

- Przegląd Zespołów Ludowych „Złoty Talizman”, 

- Konkurs wiedzy o gminie Pawłowice 
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- Gminne Dyktando im. Heleny Brzozowskiej o Tytuł Mistrza Ortografii, 

- Pawłowickie Spotkania Teatralne „Melpomania”, 

- Jarmark Wielkanocny i Bożonarodzeniowy (jarmark bożonarodzeniowy był ograniczony 

tylko i wyłącznie do handlu i został zorganizowany przez Urząd Gminy Pawłowice) 

W 2020 roku wydarzenia takie jak dyskoteki dla dojrzałych, dopołudniowe spotkania  

z kulturą, cykle teatralne Wesołe Bajeczki, Podusiowy Teatrzyk, Teatr Współczesny, 

wystawy w galerii II Piętro były organizowane z mniejszą częstotliwością, tylko w czasie 

poluzowania ograniczeń związanych z pandemią. W miarę możliwości, w sali widowiskowej 

z prawie 300 miejscami dla publiczności odbywały się występy przy zachowaniu reżimu 

sanitarnego, co oznaczało mniejszą liczbę widzów, zajmujących co drugie miejsce. Z uwagi 

na wprowadzane obostrzenia i zamykanie placówek kulturalnych zaplanowane występy 

kabaretowe, teatralne i koncerty nie zawsze dochodziły do skutku. 

Grupy i zespoły 

GOK Pawłowice 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; 

- 5 grup teatralno/musicalowych: grupa teatralna „Do ustalenia”, grupa musicalowa eM, 

Teatr Ruchui Animacji TRiA, grupa Mała Fanaberia, Magiczny Świat Teatru i Muzyki; 

- grupa wolontariuszy Spinacz. 

 

Ważniejsze osiągnięcia grup i zespołów w 2020 r.: 

- I miejsce w Powiatowym Konkursie Pieśniczek i Przyśpiewek w Żorach zdobył Dziecięcy 

Zespół Regionalny Pawłowice 

- Uczestniczki grupy musicalowej „Em” zostały finalistkami XXV Ogólnopolskiego Konkursu 

Wokalnego „Wygraj Sukces” 

 

W roku 2020 jubileusz 35-lecia działalności obchodziły: Niezapominajki, Talizman, 

Pielgrzymowianie. 

Zajęcia stałe 

GOK prowadzi 15 kółek zainteresowań z uwzględnieniem grup wiekowych: 12 dla dzieci  

i młodzieży (zajęcia językowe, plastyczne, muzyczne, taneczne, teatralne, szachowe  

 ceramiczne), 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 2020/2021 na zajęcia  

dla dzieci i młodzieży uczęszczają 234 osoby, a w kursach EDU-S oraz zajęciach  

dla dorosłych uczestniczy ok. 60 osób. W zależności od okresu i rodzaju zajęć w roku 2020 

były one prowadzone w formie stacjonarnej, hybrydowej bądź online. Odwołane zajęcia 

były w miarę możliwości odrabiane w okresie wakacyjnym. Niektóre z zaplanowanych zajęć 

nie odbyły się z powodu pandemii, a ich uczestnicy otrzymali zwrot opłaty za odwołane 

zajęcia. 

Ognisko Muzyczne 

W GOK od siedmiu lat 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 fortepianu, fletu poprzecznego, gitary, skrzypiec, akordeonu, 

klarnetu, śpiewu solowego i perkusji. W sezonie 2019/2020 na zajęcia uczęszczało  
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72 dzieci. W sezonie 2020/2021 do ogniska uczęszcza 71 uczniów, przy czym niektórzy  

z nich uczą się grać na kilku instrumentach bądź uczestniczą w zajęciach wokalnych.  

W związku z epidemią zajęcia odbywały się w trybie hybrydowym. Lekcje indywidualne  

w trybie stacjonarnym, a grupowe zajęcia umuzykalnienia online. 

Inicjatywa lokalna 

W 2020 r. mieszkańcy gminy Pawłowice złożyli 37 wniosków na realizację zadań  

w ramach inicjatywy lokalnej. Wnioski zostały ocenione według kryteriów przyjętych  

w uchwale nr XXIX/283/2017 Rady Gminy Pawłowice z dnia 20 czerwca 2017 r.  

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  

i obostrzeniami, spośród wszystkich zgłoszonych zadań zrealizowano tylko osiem  

za 14.615,90 zł. Były to m.in. warsztaty kulinarno-cukiernicze, spotkania z okazji Dnia 

Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, spotkanie seniorów.  

Racje Gminne 

Dwutygodnik gminy Pawłowice wydawany jest w formacie A4, w pełnym kolorze, 16 stron, 

nakład 900 egzemplarzy. Dystrybucją gazety zajmowało się 20 punktów sprzedaży.  

W okresie od I – XII/2020 wydanych zostało łącznie 21600 egzemplarzy gazety, z czego 

udział sprzedanych gazet wyniósł ok. 95% (20422 egzemplarzy). Na stronie internetowej 

GOK archiwalne numery gazety zostały udostępnione w wersji elektronicznej.  

Promocja 

Promocja działalności GOK odbywa się za pośrednictwem gazety Racje Gminne, strony 

internetowej, poprzez media i materiały poligraficzne. W okresie pandemii najczęściej 

wykorzystywanym narzędziem do promocji jednostki i kontaktu z klientami był profil 

Gminnego Ośrodka Kultury na Facebooku. W roku 2020 opublikowano około 200 postów  

z informacjami, relacjami, filmami instruktażowymi, zaproszeniami i wynikami konkursów. 

Najwyższą oglądalnością cieszyły się: relacja z konkursu rodzinnego Pawłowickie 

kolędowanie (4,5 tys. wyświetleń), przedstawienia i warsztaty online (ok. 4 tys. 

wyświetleń). O 50% wzrosła też liczba polubień profilu w stosunku do poprzedniego roku.  

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. Filie: Golasowice, 

Krzyżowice i Pielgrzymowice znajdują się w budynkach szkół, filia Osiedle w Osiedlowym 

Domu Kultury, natomiast filia Warszowice mieści się w budynku gminnym przy  

ul. Pszczyńskiej. W lokalu tym przeprowadzono gruntowny remont związany  

z zaadaptowaniem pomieszczeń na potrzeby biblioteki: wyburzanie ścianek, odświeżenie 

pomieszczeń. Obiekt jest estetyczny i funkcjonalny, dostosowany do potrzeb czytelników. 

 

W roku 2020 w GBP liczba etatów wynosiła 8,50. Zatrudnionych jest 10 pracowników,  

w tym 8 pracowników merytorycznych. 

 

GBP otrzymała dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 926.020,00 zł. 

Przychody własne GBP wyniosły: 9.250 zł. 

 

W roku sprawozdawczym dynamicznie zmieniała się organizacja pracy biblioteki  

w zależności od obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa. Obsługa czytelników była 

realizowana z wykorzystaniem możliwych w danym okresie i bezpiecznych sposobów 

kontaktu z czytelnikami, zgodnych z zasadami reżimu sanitarnego. W początkowej fazie 
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epidemii oraz podczas wzrostu zakażeń jesienią użytkownicy nie mieli wolnego dostępu  

do półek, nie mogli też korzystać z takich usług bibliotecznych jak ksero, wydruki, Internet. 

Wypożyczenia odbywały się przez okno lub w korytarzu. W filiach uruchomiono dodatkową 

usługę: „Książka na telefon”, wcześniej funkcjonującą już w centrali, z której mogli 

korzystać seniorzy i osoby na kwarantannie. Bieżący kontakt z czytelnikiem, rezerwacja  

i zamawianie książek odbywały się głównie telefonicznie, przez e-mail oraz  

za pomocą profilu na Facebooku. Formy te spodobała się czytelnikom i chętnie z nich 

korzystali. W zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej zmieniały się również godziny 

pracy bibliotek, szczególnie w placówkach mieszczących się w budynkach szkół, które 

okresowo były wyłączone z nauczania stacjonarnego. 

 

Z założonego planu działalności w pełni zrealizowano tylko imprezy, które odbyły się  

do marca 2020 r. W pozostałych miesiącach na bieżąco dostosowywano wydarzenia 

biblioteczne do panujących warunków i obostrzeń związanych z epidemią, organizując 

głównie spotkania online.  

 

a) Czytelnictwo - Promocja: 

W 2020 r. w bibliotekach publicznych gminy Pawłowice zarejestrowało się 3071 czytelników, 

którzy wypożyczyli 104 232 książek, czasopism i audiobooków. Biblioteka zakupiła 2929 

książek. Czytelnicy odwiedzili placówki biblioteczne 31509 razy. Skorzystali nie tylko  

z księgozbioru bibliotek, ale również z komputerów oraz uczestniczyli w organizowanych 

imprezach, również online.  

 

Przy bibliotece w dalszym ciągu funkcjonują:  

- „Klub Miłośników Historii” skupiający pasjonatów historii regionu. W czasie 

comiesięcznych spotkań uczestnicy prezentują unikatowe pamiątki oraz dokumenty życia 

społecznego gminy Pawłowice. Materiały te wykorzystane zostały do opracowania  

i opublikowania albumu „Miejscowości gminy Pawłowice w starym obiektywie”. Promocja 

publikacji odbyła się we wrześniu.  

- „Klub Podróżnika-Pasjonaty”, którego członkowie podczas cyklicznych spotkań dzielą się 

wrażeniami ze swoich podróży. Udało się zorganizować dwa spotkania w czytelni, 

natomiast sześć odbyło się online.  

- „Dziecięca Grupa Zabawowa” dla rodziców z małymi dziećmi, odbyło się jedno spotkanie.  

 

Biblioteka wykupuje dostęp do wybranych publikacji (67.500 książek) w czytelni 

internetowej IBUK LIBRA oraz LEGIMI (e-booki), czytelnicy mogą skorzystać także  

z cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej Academica (czasopisma naukowe). 

 

Najważniejsze zmiany w zakresie komputeryzacji: 

W roku 2020, podobnie jak w roku poprzednim, biblioteka posiadała 27 komputerów,  

w tym 14 przeznaczonych dla czytelników. W ramach wymiany zużytego sprzętu 

komputerowego i biurowego zakupiono 4 komputery, 2 urządzenia wielofunkcyjne,  

4 niszczarki, laminator. Dla potrzeb księgowości zakupiono centralny system pamięci 

masowej. W 2020 r. przeznaczono środki finansowe na zakup, modernizację i wdrożenie 

nowego katalogu OPAC systemu bibliotecznego Patron oraz jego hosting. 

 

b) Pozyskane środki pozabudżetowe: 

- 11.250,00 zł dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, „Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych 

do bibliotek publicznych”, za którą zakupiono 454 książek. 
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- 18.000,00 zł z Fundacji JSW na wydanie książki pt. „Miejscowości gminy Pawłowice  

w starym obiektywie”. 

Sport 

Zadania z zakresu sportu i turystyki realizują Gminny Ośrodek Sportu (GOS), 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.  

 

GOS jest jednostką organizacyjną gminy, która nie posiada osobowości prawnej  

i funkcjonuje na zasadach zakładu budżetowego. Dotacja przedmiotowa na działalność 

statutową z budżetu gminy wyniosła 1.880.000,00 zł, co stanowiło 62% całkowitych 

przychodów GOS. Zwiększenie udziału dotacji w przychodach jednostki do ponad 50% było 

wynikiem okresowego wyłączenia z działalności obiektów sportowych na skutek COVID-19. 

Wiązało się to ze zmniejszonymi wpływami ze sprzedaży biletów. Dotacja celowa  

na zadania inwestycyjne powierzone przez gminę wyniosła 785.099,48 zł. W roku 2020 

liczba etatów w GOS wynosiła 24,75 a liczba zatrudnionych pracowników 28 osób.  

 

GOS administruje obiektami sportowymi przy ul. Sportowej 14 w Pawłowicach (kryta 

pływalnia, sauna, hala sportowa, ścianka wspinaczkowa, kort tenisowy, boisko  

do siatkówki plażowej, sale treningowe, grota solna) oraz Centrum Multidyscyplinarnym 

przy ul. Pukowca 7 w Osiedlu Pawłowicach (lodowisko w sezonie zimowym i obiekt 

wielofunkcyjny od wiosny do jesieni). Poza tym administruje czterema boiskami 

wielofunkcyjnymi ze sztuczną nawierzchnią (siedem pozostałych znajdujących się  

na terenie gminy jest administrowanych przez szkoły i w godzinach popołudniowych  

są ogólnodostępne) oraz czterema boiskami trawiastymi (piąte jest administrowane przez 

Szkołę Podstawową w Pielgrzymowicach).  

 

Obiekty sportowe były udostępniane mieszkańcom, szkołom i przedszkolom, klubom 

sportowym, stowarzyszeniom oraz podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność 

gospodarczą, jednak z uwagi na pandemię i okresowe zamknięcia, liczba osób 

korzystających z infrastruktury sportowej znacznie się zmniejszyła, z wyjątkiem osób 

korzystających z wielofunkcyjnych boisk sportowych na świeżym powietrzu, które mogły 

być otwarte w reżimie sanitarnym.  

 

Statystyka korzystania z obiektów sportowych względem roku 2019 przedstawia się 

następująco: 

kryta pływalnia „Wodny Raj”: 74.025 osób, spadek o 49%  

hala sportowa: 1.538 wykorzystanych godzin, spadek o 33%  

salki treningowe: 343 wykorzystane godziny, spadek o 59%  

Centrum Multidyscyplinarne: 

wrotkarnia: 790 wejść, spadek o 68%  

lodowisko: 5.109 osób w sezonie 2020/2021, spadek o 78%  

boiska wielofunkcyjne przy GOS: 1.705 wykorzystanych godzin, wzrost o 49% 

Inne: 

grota solna: 816 osób, liczba ta systematycznie ulega zmniejszeniu w związku  

z uruchomieniem w Pawłowicach inhalatorium 
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sauna: 3.382 osób (w związku z ograniczeniami od marca nieczynna, przestój 

wykorzystany na przebudowę obiektu) 

ścianka wspinaczkowa: wydzierżawiona osobie prowadzącej działalność gospodarczą, 

czynna pięć razy w tygodniu. 

 

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 stołowy, 

nauka jazdy na łyżwach, curling, piłka nożna, siatkówka, koszykówka, taniec  

z elementami gimnastyki artystycznej, joga, fitness, sporty walki (karate, judo), balet, 

kolarstwo. Tenis ziemny można trenować w ramach Akademii Tenisa Ziemnego. Stałe 

zajęcia prowadzone są dla dzieci przedszkolnych oraz szkolnych, a dla dorosłych w formie 

„Tenis Xpress”. Aktualnie w Akademii Tenisa trenuje 27 dzieci oraz około 20 dorosłych.  

 

GOS regularnie organizuje zawody i imprezy sportowe, z których wiele na stałe weszło  

do kalendarza cyklicznych wydarzeń. W 2020 roku zrealizowano wydarzenia zaplanowane  

w pierwszym kwartale (zawody narciarskie, zawody curlingowe, dyskoteki na lodowisku, 

wyjazdy na narty, nauka jazdy na łyżwach). W ograniczonym zakresie i bez udziału 

publiczności odbył się Nocny Maraton Szachowy, nocne pływanie na krytej pływalni, Puchar 

Sołectw w piłce nożnej, którego zwycięzcą zostało sołectwo Warszowice.  

We wrześniu w ramach Dni Promocji Zdrowia odbyły się Dni Promocji Sportu dla klubów 

sportowych działających na terenie gminy.  

 

W związku z pandemią nie odbył się bieg uliczny na 10 km „(za)Dyszka”, której 

gospodarzem w 2020 roku miały być Jarząbkowice. Z ograniczeniami i w reżimie 

sanitarnym przeprowadzono VI Bieg Pawłowicki, przy organizacji którego GOS 

współpracuje z urzędem gminy i innymi jednostkami gminnymi. Termin biegu został 

przesunięty z ostatniej niedzieli sierpnia na 13 września. Zrezygnowano z Biegu Dzieci  

i Młodzieży oraz sztafety, a liczbę uczestników biegu głównego na 5 km i nordic walking  

na 3,2 km ograniczono do 150 osób. Wydarzenie uzyskało wsparcie finansowe z Fundacji 

JSW w wysokości 15.000,00 zł.   

 

Od 2008 r. przyznawane są stypendia, nagrody i wyróżnienia sportowe „Sportowiec”. 

W roku 2020 przyznano 13 stypendiów o wartości 45.400,00 zł oraz 1 nagrodę o wartości 

2 000,00 zł. 

Mieszkańcy gminy Pawłowice osiągają wysokie wyniki sportowe promując gminę  

na terenie Polski i za granicą: 

- Zawodnicy UKS Aquatica (sukcesy na Mistrzostwach Śląska i Mistrzostwach Polski) 

- Zawodnicy Klubu Sportowego Warszowice (curling) uczestniczyli w Olimpiadzie 

Młodzieży w Lozannie. 

Inwestycje sportowe 

W roku 2020 w Gminnym Ośrodku Sportu przeprowadzono następujące inwestycje: 

- oddano do użytku boisko do siatkówki plażowej, koszt inwestycji 39.922,56 zł, 

- rozpoczęła się przebudowa i modernizacja obiektu saun, koszt inwestycji 600.000,00 zł 

- przebudowano wodną zjeżdżalnię na krytej pływalni „Wodny Raj” (wymieniono ślizg  

i zamontowano efekty multimedialne), koszt inwestycji 299.000,00 zł 

- wykonano projekt wymiany poszycia obiektu Centrum Multidyscyplinarnego  

na termoizolacyjne i dźwiękochłonne 
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Inne: 

- w Golasowicach przy boisku przy ul. Konopnickiej w ramach funduszu sołeckiego 

częściowo wymieniono siatkę na ogrodzeniu boiska, odnowiono słupki ogrodzeniowe  

i ustawiono pomieszczenie gospodarcze oraz zabudowano rolety zewnętrzne  

w drewnianej altanie; koszt inwestycji: 19.477,42 zł. 

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. W 2020 roku  

z budżetu gminy dla organizacji pozarządowych przyznano 618.893,00 zł, z czego 

616.893,00 zł przeznaczono na zadania z dziedziny kultury fizycznej i sportu,  

a 2.000,00 zł na zadania z dziedziny kultury i sztuki.  

W roku 2020 zrealizowano 40 umów z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury 

fizycznej i sportu oraz kultury i sztuki (29 – działalność pożytku publicznego, 10 – ustawa 

o sporcie, 1 – kultura i sztuka). Zadania sportowe realizowano 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 ok. 1868 osób, natomiast w zadaniach realizowanych  

w ramach ustawy o sporcie 526 osób.  

 

Ze względu na sytuację spowodowaną koronawirusem na początku roku zajęcia, szkolenia 

oraz imprezy zostały wstrzymane i nie odbywały się. Z tego powodu również nie udało się 

zrealizować pięciu imprez tj. XI Międzynarodowego Mityngu Pływackiego Pawłowice 2020, 

Nightskating, Gali Tańca, Gminnego Turnieju Tenisa Ziemnego Amatorów oraz rywalizacji 

sportowej dzieci i młodzieży w piłce nożnej. W kwietniu część zajęć, w miarę możliwości, 

prowadzono metodą online. Od lipca zajęcia, szkolenia oraz imprezy zaczęły się odbywać 

bez udziału publiczności. 

 

7 października 2020 r. odbyło się jedno spotkanie Gminnej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego w Pawłowicach. Obecna Rada została powołana 17 września 2019 roku, a jej 

kadencja trwa trzy lata. Tworzą ją: jeden przedstawiciel Rady Gminy Pawłowice, trzech 

przedstawicieli Wójta Gminy Pawłowice oraz dziesięciu 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.  

Gmina 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. 7 października 

w Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowicach odbyło się szkolenie z zakresu realizacji zadań 

publicznych – ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz  

o zbiórkach publicznych. 

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. 
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W roku 2021 współpraca z organizacjami pozarządowymi będzie odbywać się  

na podstawie „Programu współpracy Gminy Pawłowice na rok 2021 z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie” uchwalonego przez Radę Gminy Pawłowice  

20 października 2020 roku uchwałą nr XXI/216/2020.  

Pomoc Społeczna 

Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) jest jednostką organizacyjną gminy funkcjonującą 

na zasadach jednostki budżetowej. W roku 2020 liczba etatów wynosiła 22,5 natomiast 

liczba zatrudnionych pracowników to 24 osoby. 

 

Wysokość budżetu w roku 2020 wyniosła: 30.945.764,77 zł. Największą część budżetu 

stanowią wydatki związane ze świadczeniem wychowawczym Program 500+, które   

w ubiegłym roku wyniosły 22.413.780,00 zł (wzrost świadczenia o 5.879.982,36 zł  

w stosunku do roku 2019).  

 

Rzeczywista liczba rodzin objętych pomocą społeczną wynosiła 71 (w tym liczba osób  

w rodzinach – 134) i była o 24 rodziny mniejsza (57 osób) w stosunku do roku 

poprzedniego. 

 

Pomoc dla osób i rodzin -świadczenia pieniężne  

l.p. Rodzaj świadczenia 
Liczba osób 

2019 2020 

1 zasiłek stały 26 22 

2 zasiłek okresowy 32 18 

3 zasiłek celowy na zaspokojenie 

określonej potrzeby 
41 18 

4 zasiłek celowy na zakup żywności 43 23 

 

Pomoc  dla osób i rodzin - świadczenia niepieniężne 

l.p. Rodzaj świadczenia 
Liczba osób 

2019 2020 

1 praca socjalna 57 40 

2 schronienie 5 5 

3 posiłek 20 12 

4 usługi opiekuńcze 9 8 

5 
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi 
1 3 

6 domy pomocy społecznej 11 11 

7 sprawienie pogrzebu 0 1 

 

W stosunku do lat ubiegłych nie zmieniły się przyczyny, które były podstawą  

do udzielenia świadczeń. Najczęstszymi powodami, dla których rodziny korzystają  

z pomocy społecznej były: ubóstwo (46 rodzin), bezrobocie (24 rodziny), długotrwała lub 

ciężka choroba (40 rodzin), niepełnosprawność (31 rodzin), bezradność w sprawach 

opiekuńczo–wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (5 rodzin) oraz 

potrzeba ochrony macierzyństwa (6 rodzin), alkoholizm (6 rodzin), narkomania  

(1 rodzina), bezdomność (9 rodzin), trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu  

z zakładu karnego (4 rodziny).  
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Osoby bezdomne z terenu gminy Pawłowice zostały objęte pomocą w formie zasiłków 

celowych (m.in. na zakup żywności, leków, opału), zasiłków okresowych, zasiłków stałych, 

paczek żywnościowych oraz schronienia. 5 osób miało przyznane tymczasowe schronienie 

w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych  

z usługami opiekuńczymi. Wydatki poniesione z tego tytułu przez gminę wyniosły 

14.838,64 zł. Odpłatność osób bezdomnych przebywających w schronisku (określona 

w Uchwale Rady Gminy Pawłowice Nr XIV/143/2020 z dnia 4.02.2020 r.) wyniosła  

2.725,00 zł. 

 

Świadczenia realizowane przez Dział Świadczeń  

Rodzinnych i Alimentacyjnych  

l.p. Rodzaj świadczenia 

Liczba 

osób/dzieci 

2019 2020 

1 zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 624 482 

2 
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się 

dziecka 
107 81 

3 

świadczenia 

opiekuńcze 

 zasiłek pielęgnacyjny 408 443 

4  świadczenie pielęgnacyjne 70 83 

5  specjalny zasiłek opiekuńczy 3 1 

6  zasiłek dla opiekuna 9 3 

7  jednorazowe świadczenie „Za życiem” 0 2 

8 fundusz alimentacyjny 72 69 

9 świadczenie rodzicielskie 80 73 

10 świadczenie „Dobry start” 2504 2461 

11 świadczenie wychowawcze (500+) 3735 4009 

 

Formy pomocy pieniężnej dla rodzin 

l.p. Rodzaj świadczenia 
Liczba rodzin 

2019 2020 

1 dodatki mieszkaniowe 33 40 

2 dodatki energetyczne 19 14 

 

W związku z obowiązującym stanem epidemii związanym z zakażeniami wirusem  

covid-19, a także wzrostem liczby osób zarażonych oraz objętych kwarantanną realizacja 

zadań określonych w poniższych uchwałach: 

- 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 

- 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 

- 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,  

dostosowana była do obowiązujących zaleceń i przepisów. 

Spotkania integracyjne dla osób niepełnosprawnych 

Zawieszona została działalność grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Jednorazowo 

grupa osób niepełnosprawnych uczestniczyła w wycieczce do Krakowa. W programie było 
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zwiedzanie miasta oraz papugarni. Zadanie współfinansowane było ze środków Fundacji 

JSW w wysokości 770 zł. 

Działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 

W celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie działał 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 2020 roku do Przewodniczącego Zespołu 

wpłynęło 28 formularzy „Niebieskiej Karty” (w stosunku do roku 2019 spadek o 21 kart). 

Do pracy z konkretną rodziną powoływana jest grupa robocza, w skład której wchodzą 

przedstawiciele wyznaczonych ustawowo instytucji. Zadaniem grup roboczych, które 

spotkały się 95 razy, jest opracowanie indywidualnego planu pomocy osobom 

doświadczającym przemocy oraz udzielenie im kompleksowego wsparcia. Z uwagi  

na covid-19 spotkania odbywały się w ograniczonym składzie osobowym lub telefonicznie. 

 

Zawieszona została działalność grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy  

w rodzinie. Aby uzyskać wsparcie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej osoby mogły 

skorzystać z bezpłatnych konsultacji z psychologiem przez telefon.  

Wsparcie rodzin w opiece i wychowaniu dzieci 

W 2020 r. opieką asystenta wspierającego rodziców w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, objętych było 14 rodzin (w stosunku do roku 2019 spadek o 4 rodziny). 

Asystent rodziny współpracował także z rodzinami, których dzieci przebywają  

w rodzinach zastępczych (18 dzieci) oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych  

(2 dzieci). Celem jego pracy jest stworzenie warunków, które umożliwią powrót dzieci  

do domu rodzinnego. 
 

Placówka Wsparcia Dziennego „Różowe Okulary” w formie świetlicy dla dzieci z gminy 

Pawłowice funkcjonowała w budynku Osiedlowego Domu Kultury. Finansowana była  

ze środków przeznaczonych na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych. 

Placówka wspiera rodziny, w których występują problemy opiekuńczo – wychowawcze.  

W okresie sprawozdawczym, oprócz zapewnienia opieki, posiłku i pomocy w odrabianiu 

lekcji, dzieci korzystały m.in.: z zajęć sportowych w Centrum Multidyscyplinarnym, zajęć 

plastycznych, spotkań w bibliotece, spektakli teatralnych, zajęć z psychologiem, 

warsztatów, zajęć z animatorem w świetlicy i w plenerze. Część działań (upominki 

mikołajkowe, zajęcia z tenisa, basen, wrotki) była współfinansowana przez Fundację JSW 

w kwocie 5.055,00 zł.  

 

W związku z sytuacją epidemiczną Wojewoda Śląski wydał decyzję o czasowym 

zawieszeniu działalności placówek wsparcia dziennego na terenie województwa  

od 12 marca do 19 lipca 2020 r, w związku z czym od marca dzieci nie mogły uczestniczyć 

w zajęciach. Pawłowicka świetlica ponownie rozpoczęła pracę z dziećmi  

7 września 2020 r., jednakże od 26 października 2020 r. zajęcia realizowane były wyłącznie 

z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość, udzielając wsparcia 

przez telefon. 

Wsparcie psychologiczne 

W 2020 r. udzielono 187 porad psychologicznych, z których skorzystało 58 osób.  

Do 22 marca 2020 r. porady udzielane były w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, 

natomiast od 23 marca 2020 r., w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się choroby 

covid – 19, wsparcie psychologiczne realizowane było telefonicznie. 
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Realizacja innych zadań 

W 2020 r. OPS w Pawłowicach skierował 127 najbardziej potrzebujących osób z terenu 

gminy (w stosunku do roku 2019 wzrost o 39 osób) do otrzymania pomocy żywnościowej 

– artykułów spożywczych, która realizowana jest przez Stowarzyszenie „ECCE Homo”  

w Żorach. 
 

Ośrodek realizuje także 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 w 2020 r. skorzystały 4 osoby. 
 

OPS uczestniczył w programie rządowym „Wspieraj Seniora” realizowanym  

od 20 października do 31 grudnia 2020 r. Dzięki programowi osoby w wieku powyżej  

70 lat mogły uzyskać niezbędną pomoc w czasie pandemii, bez konieczności wychodzenia 

z domu. Usługa wsparcia polegała w szczególności na dostarczaniu przez pracowników 

socjalnych lub wolontariuszy zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby.  

Z pomocy skorzystały 4 osoby, liczba zgłoszonych wolontariuszy gotowych nieść pomoc 

wyniosła 8 osób. 

 

W 2020 r. do jednostki wpłynęły trzy podania o wydanie zaświadczeń określających 

wysokość zarobków beneficjentów starających się o dotacje z Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Programie "CZYSTE POWIETRZE". Wydano 

dwa zaświadczenia. 

Sprawy Obywatelskie 

Stan ludności 

Liczba ludności na pobyt stały 31.12.2020 r. wyniosła w Gminie Pawłowice 17.415 osób. 

W stosunku do roku 2019 ubyły 82 osoby. 

 

Liczba mieszkańców w sołectwach 

Nazwa sołectwa Liczba ludności na 

pobyt stały 

Golasowice 1.462 

Jarząbkowice   666 

Krzyżowice 1.007 

Osiedle Pawłowice 4.915 

Pawłowice 3.890 

Pielgrzymowice 2.868 

Pniówek   512 

Warszowice 2.095 
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Urząd Stanu Cywilnego 

W roku 2020 sporządzono 77 aktów małżeństw, w tym 47 dla ślubów cywilnych. 

W stosunku do roku 2019 sporządzono o 31 aktów małżeństw mniej. Można przypuszczać, 

że spadek wynikał z czasowych zakazów organizacji wesel. W 2020 r. odnotowano większą 

ilość zgonów (180 osób, o 29 więcej niż w 2019) niż urodzeń (175 dzieci, o 12 mniej niż  

w roku 2019). Po raz pierwszy od wielu lat przyrost naturalny był ujemny  

i wyniósł - 5 osób.  

Bezrobocie 

31 grudnia 2020 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie zarejestrowanych było 176 

bezrobotnych mieszkańców gminy Pawłowice (w tym 116 kobiet), z czego 41 osób  

(w tym 28 kobiet) posiadało prawo do zasiłku. Stopa bezrobocia w powiecie pszczyńskim 

na 31 grudnia 2020 r. (wg Głównego Urzędu Statystycznego) wyniosła 3,9% (w 2019 - 

2,6%, w 2018 - 1,7%, w 2017 - 2,2%). 

Działalność gospodarcza 

W 2020 r. w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

CEIDG  przedsiębiorcy złożyli 384 wnioski (nowa rejestracja działalności gospodarczej, 

zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie). Według danych Głównego Urzędu 

Statystycznego na terenie gminy Pawłowice ilość podmiotów zarejestrowanych  

w systemie REGON z roku na rok wzrasta i w 2020 roku było to 1440 podmiotów  

(1412 w 2019 r.)  

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 2020 wnioski złożyło  

19 pracodawców. Dofinansowanie kształcenia młodocianych wyniosło 175.604,62 zł. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Rada Gminy Pawłowice uchwałą nr XIII/120/2019 17 grudnia 2019 r. przyjęła Gminny 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2020 rok. Na realizację zadań wynikających z Programu wykorzystano 

środki finansowe w kwocie 177.969,77 zł. Pochodzą one z opłat za korzystanie  

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

W roku 2020 finansowano m.in.: 

- zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci w okresie ferii zimowych; 

- zajęcia sportowo- rekreacyjne dla dzieci w okresie wakacji letnich; 

- zajęcia pozalekcyjne dla chętnych dzieci z terenu gminy Pawłowice; 

- warsztaty profilaktyczne dla uczniów dotyczące e- uzależnień; 

- placówkę wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień; 

W 2020 r. udzielono dotacji 6.654,00 zł miastu Bielsko-Biała na działalność Ośrodka 

Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym– Izba Wytrzeźwień, do której kierowane były 

osoby nietrzeźwe z terenu gminy. 

Karta Dużej Rodziny 

W 2020 roku złożono 79 wniosków o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, która 

jest systemem zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje ona niezależnie od dochodu 

rodzinom z co najmniej trójką dzieci .  
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Nieodpłatna pomoc prawna 

W 2020 r. Gmina Pawłowice podpisała kolejne porozumienie ze Starostą Pszczyńskim  

o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Od marca 2020 r. udzielanie porad 

prawnych odbywało się za pomocą środków porozumiewania się na odległość – w tym 

przypadku rozmowy telefonicznej. Zgłoszeń dokonywało się telefonicznie od poniedziałku 

do piątku w godzinach pracy Starostwa Powiatowego pod numerem telefonu (32) 449-23-

78. 

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). W ubiegłym roku NZOZ „Zdrowie”, obsługujący 

przychodnie w Pawłowicach, Krzyżowicach i Pniówku, borykał się z kłopotami kadrowymi 

dotyczącymi lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Również pozostałe placówki wskazują 

na brak nowych lekarzy zainteresowanych pracą w ośrodkach zdrowia.  

W gminie działa sześć aptek i dwa punkty apteczne, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy  

w Krzyżowicach zapewniający całodobową opiekę przewlekle i terminalnie chorym 

prowadzony przez Caritas Archidiecezji Katowickiej, Dom Pomocy Społecznej  

dla dziewcząt i kobiet w Pielgrzymowicach prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr  

Św. Jadwigi. Obecnie znajduje w nim opiekę 87 podopiecznych.  

W ramach profilaktyki zdrowotnej od września 2019 r. wśród mieszkańców gminy 

wykonywane są badania w kierunku wyrycia boreliozy finansowane z budżetu gminy oraz 

Fundacji JSW (dofinansowanie 49.500,00 zł). W 2020 roku z badań skorzystało 213 osób.  

24-25 listopada 2020 roku przy Urzędzie Gminy w Pawłowicach zorganizowano wspólnie  

z Centrum Onkologii w Gliwicach badanie mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat. 

W badaniach wzięło udział 56 mieszkanek. 

30 listopada 2020 roku gmina Pawłowice przystąpiła do ogólnopolskiego programu 

profilaktyki czerniaka w edycji 2020/2021. Do programu zgłosiły się wszystkie szkoły  

z terenu gminy Pawłowice.  

1 maja 2020 r. w ośrodku zdrowia przy ul. Górniczej 14A został uruchomiony podstawowy 

zespół ratownictwa medycznego. Gmina udostępniła miejsca dla stacjonowania zespołu 

wraz z parkingiem dla karetki. Przebudowę pomieszczeń przeprowadzili pracownicy 

Gminnego Zespołu Komunalnego, a wyposażenie obiektu w niezbędny sprzęt i meble 

zapewniło pogotowie. Zespół ratowniczy stacjonuje całodobowo i reaguje na wezwania 

przekazywane przez dyspozytornię.  

1 października 2020 r. podpisano umowę z Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym  

w Katowicach na przekazanie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Pawłowice  

w wysokości 13.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla zespołu 

stacjonującego w Pawłowicach przy ul. Górniczej 14A.  

26 listopada 2020r. podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego 

w Katowicach na przekazanie dotacji celowej w kwocie 50.000,00 zł. na zakup łóżek 

szpitalnych wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  

nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. 

Działania związane z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa 

 

Pierwsza informacja o osobie zakażonej covid-19 w gminie Pawłowice dotarła do gminy 

Pawłowice 27 kwietnia 2020 r. Niemal dwa miesiące później, 25 czerwca 2020, Powiatowa 

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach podała, że od początku epidemii w gminie 

Pawłowice obecność koronowirusa stwierdzono u 380 osób. Na stronie internetowej gminy 
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do jesieni były publikowane dane z PSSE Tychy dotyczące ilości zakażeń, ozdrowieńców, 

osób hospitalizowanych i poddanych kwarantannie. Centralizacja systemu i upublicznienie 

danych powiatowych na stronach rządowych spowodowała zaprzestanie publikacji danych 

dotyczących zakażeń na stronie internetowej gminy.  

 

- gmina sfinansowała zakup materiału na maseczki, które zostały uszyte i rozdane 

mieszkańcom przez Koło Gospodyń Wiejskich w Pawłowicach. Koszt: 431,00 zł. 

 

- gmina sfinansowała zakup materiałów potrzebnych do szycia maseczek ochronnych, które 

bezpłatnie były rozdawane mieszkańcom gminy. W akcję włączyli się m.in. pracownicy 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pawłowicach. 

 

- dla mieszkańców gminy powyżej 60 roku życia zakupiono i rozdystrybuowano 3,5 tys. 

wielorazowych maseczek ochronnych za 23.210,10 zł. 

 

- gmina zakupiła płyny do dezynfekcji rąk, które przekazane zostały do ośrodków zdrowia, 

Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach, Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego  

w Krzyżowicach. Kwota 295,00 zł. 

 

- gmina zakupiła fartuchy dla izolatorium utworzonego w uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój 

za kwotę 1.000,00 zł 

 

- gmina otrzymała od firmy Autoland w ramach darowizny 600 l płynów do dezynfekcji 

powierzchni, które przekazane zostały do gminnych przychodni zdrowia, Domu Pomocy 

Społecznej w Pielgrzymowicach, Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego w Krzyżowicach 

i gminnych jednostek ochotniczych straży pożarnych. 

- z inicjatywy gminy firma Autoland przekazała 450 litrów płynów do dezynfekcji  

dla izolatorium w uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój 

- dwukrotnie wykonano dezynfekcję przystanków i placów zabaw oraz urządzeń 

wysiłkowych za cenę 13.506,48 zł 

- 1 czerwca 2020 r. gmina podpisała umowę za 27.540,00 zł z firmą M-S Michał Stępień  

z Katowic na pobieranie wymazów i transport materiału do laboratorium od mieszkańców 

gminy w celu przeprowadzenia testów na koronawirusa. Zorganizowanie wymazobusa 

miało przyspieszyć diagnozowanie zakażeń i umożliwić wcześniejsze zakończenie 

kwarantanny w przypadku testu negatywnego. Koszt badania wynosił 105 zł albo 95 zł,  

w zależności od ilości osób badanych pod jednym adresem. W sierpniu wymazobus 

zakończył funkcjonowanie na skutek zmiany przepisów znoszących automatycznie 

kwarantannę po upływie 10 dniu oraz upowszechnieniu się punktów pobierania wymazów.  

Bezpieczeństwo   

Ochotnicze Straże Pożarne 

Na terenie Gminy funkcjonuje 6 jednostek OSP: Pawłowice, Warszowice, Golasowice, 

Pielgrzymowice, Krzyżowice, Jarząbkowice. Liczba strażaków ochotników, którzy spełniają 

wymagania bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych i są w stałej gotowości  

na 31.12.2020 r. wynosiła 140 osób. 
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Jednostki z Pawłowic, Warszowic, Golasowic i Pielgrzymowic są zarejestrowane  

w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym. Nadzór organizacyjny nad nim pełni  

Powiatowa Straż Pożarna w Pszczynie. 

W roku 2020 środki finansowe przeznaczone na działalność statutową OSP wyniosły 

330.695,31 zł. 

W ramach funduszu sołeckiego z budżetu gminy zakupiono: 

a) dla OSP Golasowice – motopompę szlamową HONDA WT30X – 5.981,49 zł, 

b) dla OSP Krzyżowice – wyposażenie jednostki i wozu bojowego – 28.916,78 zł 

c) dla OSP Warszowice – sprzęt szkoleniowy – 3 fantomy i defibrylator – 5.450,00 zł 

Jednostkom OSP z terenu gminy zakupiono również sprzęt do bieżącego funkcjonowania 

za 128.127,07 zł. 

Gmina współpracowała z OSP Pielgrzymowice przy projekcie dofinansowanym z Fundacji 

JSW „Zakup toru przeszkód na zawody dla młodzieży i seniorów oraz ubrań 

specjalistycznych dla strażaków OSP Pielgrzymowice”, termin: sierpień 2020 r. kwota 

darowizny 21 000, 00 zł, kwota udziału własnego 2.447,50 zł brutto.  

We wrześniu 2020 r. za 19.000,00 zł sprzedany został stary wóz bojowy marki STAR 244, 

rok produkcji 1996, będący w użytkowaniu OSP Golasowice.  

 

Samochody strażackie na stanie gminy:  

– Mitsubishi z 2005 r. (OSP Pawłowice) - dokonano naprawy szkody powypadkowej  

z września 2019 roku i modernizacji pojazdu bojowego. Koszty napraw wyniosły 68.916,90 

zł, w większości zrefinansowane z polisy ubezpieczeniowej pojazdu. Proces uzyskania 

świadczeń z tytułu odszkodowania trwał niemalże rok. 

- 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  

- 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 OSP w 2020 roku 

Jednostka  pożary miejscowe 

zagrożenia 

alarmy 

fałszywe 

razem  

OSP Pawłowice 15 89 4 108 

OSP Warszowice 6 54 1 61 

OSP Golasowice 3 22 2 27 

OSP Pielgrzymowice 3 21 1 25 

OSP Krzyżowice 3 20 0 23 

OSP Jarząbkowice 0 9 0 9 
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W ramach działań ratowniczych strażakom zostały naliczone ekwiwalenty, a ich łączna 

wartość w całym 2020 roku wyniosła 42.660,00 zł. 

W czerwcu 2020 roku jeden ze strażaków OSP Pawłowice uległ wypadkowi w drodze  

na akcję ratowniczą (uraz barku). Powołany przez Wójta Gminy Pawłowice zespół 

powypadkowy wyjaśnił okoliczności zdarzenia, przygotował dokumentację powypadkową  

i skierował ją do firmy ubezpieczającej strażaków, która wypłaciła odszkodowanie. 

W 2020 r. gmina przekazała również 20.000,00 zł dotacji dla Państwowej Straży Pożarnej 

w Jastrzębiu-Zdroju na Modernizację Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP 

w Jastrzębiu Zdroju. 

Podtopienia:  

W czerwcu i październiku 2020 roku na terenie gminy na skutek intensywnych opadów 

deszczu miały miejsce podtopienia. W akcję przeciwpowodziową byli włączeni  

m.in. strażacy z gminnych OSP zabezpieczając teren i odpompowując wodę. Część 

zalanych obszarów to tereny szkód górniczych w Pawłowicach i Krzyżowicach, dlatego 

koszty dwóch akcji ratowniczych zrefinansowała KWK “Pniówek” w wysokości  

28.582,52 zł. W grudniu 2020 roku za 155.416,65 zł gmina zakupiła wysokowydajną 

pompę traktorowa powodziową, która usprawni ewentualne akcje ratownicze  

w przyszłości. Stacjonuje ona w siedzibie Wodociągów Pawłowice i jest w pełni gotowa  

do działań ratowniczych. 

Policja 

Na terenie gminy działa Komisariat Policji, w którym pracuje 25 funkcjonariuszy, z czego 

19 zostało czynnie zaangażowanych w ponadnormatywny czas pracy finansowany  

ze środków gminnych. Na ponadnormatywne patrole piesze i zmotoryzowane  

w miejscach o największym zagrożeniu przeznaczono środki finansowe z budżetu  

w kwocie 29.340,00 zł. Policjanci w ramach ponadnormatywnego czasu pracy 

przepracowali 978 godzin.  

Policja dysponuje czterema samochodami oznakowanymi i jednym nieoznakowanym.   

Gmina Pawłowice jest bezpieczna. Statystyki wykazują że najczęstszymi wykroczeniami są 

kradzieże i uszkodzenia mienia. 

W 2020 r. na terenie gminy policja wykonała: 

- ilość wylegitymowanych – 298, 

- ilość kontroli drogowych – 40, 

- ilość obsłużonych interwencji – 140, 

- ilość ujawnionych wykroczeń – 188, 

- ilość nałożonych mandatów karnych/pouczeń/wniosków o ukaranie – 63/24/1, 

- ilość sprawców zatrzymanych na gorącym uczynku – 4, 

- ilość zatrzymanych osób poszukiwanych- 4. 

Ponadto, prowadzone były kontrole osób przebywających na kwarantannach  

oraz izolacjach w związku z covid-19 oraz kontrole placówek handlowych pod kątem 

przestrzegania obostrzeń związanych z epidemią. 

Kwalifikacja wojskowa 

W roku 2020 r., z uwagi na epidemię, kwalifikacja wojskowa mężczyzn z rocznika 2001 

została odwołana i przesunięta na rok 2021. Kwalifikacja wojskowa tego rocznika zostanie 

połączona z kwalifikacją mężczyzn urodzonych w 2002 roku. Realizacja zadania 

zaplanowana jest od sierpnia do listopada 2021 roku, a łączna ilość mężczyzn z gminy 

Pawłowice, którzy będą podlegali kwalifikacji to 198 osób. 
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Sprawy obronne 

W marcu 2020 r. odbył się wojewódzki trening stałego dyżuru (sprawdzenie i analiza 

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 marcu 2020 r. odbył się trening Akcji Kurierskiej, na którym obecni byli przedstawiciele 

Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. 

17 listopada 2020 odbyło się szkolenie w formie on-line z zagadnień obronnych,  

w którym uczestniczyli kierownicy referatów Urzędu Gminy Pawłowice i dyrektorzy 

gminnych jednostek.  

Urząd Gminy 

Na koniec 2020 r. liczba pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Pawłowice wyniosła 

63 osoby (65 osób na koniec roku 2019). W roku 2020 zostały zlikwidowane dwa 

stanowiska gońców - każde na 1/2 etatu. W ciągu roku pracownicy uczestniczyli  

w różnego rodzaju szkoleniach, zarówno darmowych jaki i płatnych, jednak epidemia  

i odwoływanie szkoleń stacjonarnych spowodowały spadek ilości odbytych szkoleń z 87  

w 2019 r. do 49 w roku 2020.  

W każdy wtorek wójt gminy przyjmował strony w urzędzie, odpowiadał na indywidualne 

pisma i zapytania, udzielił informacji w trybie udostępniania informacji publicznej na 65 

wniosków oraz komunikował się z mieszkańcami za pomocą modułu na stronie internetowej: 

zadaj pytanie wójtowi (ponad 30 zapytań).  

Epidemia covid-19 i zewnętrzne obostrzenia spowodowały zmiany w funkcjonowaniu 

urzędu. Od 16 marca mieszkańcy mogli załatwiać sprawy urzędowe przede wszystkim 

drogą telefoniczną i elektroniczną. Urząd pozostawał otwarty, jednak dla klientów 

przygotowano specjalne stanowisko z telefonem i kontaktami do pracowników,  

a w sprawach wymagających bezpośredniego kontaktu z urzędnikiem, korzystano  

z zabezpieczonego stanowiska znajdującego się w korytarzu. Pracownik wychodził  

do klienta, a spotkanie odbywało się przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności. 

Obsługa mieszkańców była stale prowadzona, ale osobisty kontakt zastąpiła rozmowa 

telefoniczna, e-mail, elektroniczne systemy obsługi klienta. W maju w holu na parterze 

utworzono pięć wydzielonych, zabezpieczonych stanowisk, dzięki czemu  większa ilość 

klientów mogła jednorazowo załatwiać swoje sprawy. W związku z epidemią mieszkańcy 

chętniej korzystali z elektronicznych narzędzi komunikacji z urzędem, czego dowodem jest 

398 złożonych wniosków o potwierdzenie profilu zaufanego w stosunku do 216 wniosków 

złożonych w roku 2019. Ponieważ w wielu gminach urzędy pozostawały nieczynne  

a obsługa mieszkańców znacznie się wydłużyła, pracownicy Urzędu Gminy Pawłowice 

obsługiwali również klientów spoza gminy w sprawach dotyczących wydawania dowodów 

osobistych i odpisów aktów stanu cywilnego (głównie z miasta Jastrzębie-Zdrój  

i Strumień). Pracownicy na bieżąco realizowali również obowiązki wymagające pracy  

w terenie, jak nadzór nad inwestycjami i remontami, wizje w terenie związane z wycinką 

drzew, kontrolami pieców i odbiorami przydomowych kotłowni.  

Spotkania wójta z dyrektorami jednostek, radnymi oraz uczestnictwo w wielu spotkaniach 

z podmiotami zewnętrznymi odbywało się zdalnie, co wymagało dostosowania możliwości 

technicznych urzędu i jednostek to tego trybu pracy. Referat Informatyki na potrzeby 

spotkań on-line i wideokonferencji wykorzystywał oprogramowanie ZOOM. Konfiguracja 

oprogramowania pozwoliła na zdalne przeprowadzanie sesji, obrad komisji rady gminy, 

narad wójta z dyrektorami jednostek i placówek oświatowych.  
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Konieczność wprowadzenia pracy zdalnej dla pracowników przebywających  

na kwarantannie i w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa 

wymusiło wdrożenie w urzędzie i jednostkach mechanizmu wirtualnych sieci prywatnych 

VPN poprzez wykorzystanie tzw. połączenia tunelowego. Dzięki takiemu rozwiązaniu 

możliwe było wykonywanie pracy zdalnej z wykorzystaniem bezpiecznego, szyfrowanego 

połączenia zdalnego dla pracowników pracujących z domu. Pracownicy mieli bezpieczny 

dostęp do swoich komputerów i obsługiwanych systemów elektronicznych.   

Promocja 

W 2020 roku działania promocyjne gminy, ze względu na wprowadzony w marcu lockdown 

i stan epidemii, skupiły się głównie w internecie i w pierwszym okresie pandemii dotyczyły 

przede wszystkim informowania mieszkańców o zmieniającej się sytuacji, wprowadzaniu 

nowych obostrzeń, przepisów i nowej organizacji życia społecznego.  

Gmina prowadziła politykę informacyjną za pomocą strony internetowej www.pawlowice.pl 

(805.264 odsłon strony w 2020 r. oraz 194.266 użytkowników) oraz profilu na Facebooku 

(4.362 polubień strony). W marcu rozpoczęła współpracę z Telewizją Regionalną TVT  

i kontynuowała współpracę z Radiem Katowice. Na przełomie roku 2020/2021 ogłosiła 

konkurs fotograficzny „Pierwsze zdjęcie na Instagrama gminy Pawłowice”, który był 

przygotowaniem do uruchomienia pod koniec stycznia 2021 r. nowego medium 

społecznościowego.  

Z okazji przypadającej w 2020 roku 30. rocznicy samorządności na gminnej stronie 

internetowej, począwszy od 12 maja, przez trzydzieści kolejnych tygodni, były publikowane 

informacje z kroniki dotyczące kolejnych lat rozwoju samorządności w gminie Pawłowice. 

Opracowano i rozkolportowano biuletyn informacyjny dla mieszkańców o najważniejszych 

ubiegłorocznych przedsięwzięciach „Gmina Pawłowice w 2019 roku”.  

Na początku września pierwszoklasiści rozpoczynający naukę w roku szkolnym 2020/2021 

otrzymali gminne pakiety promocyjne (worki, bidony, śniadaniówki, książeczkę - 

kolorowankę promującą zdrowy tryb życia). Przygotowano również spersonalizowane 

gadżety dla sołectw.  

Gmina Pawłowice włączyła się w przygotowania Śląskiego Święta Karpia, które początkowo 

miało odbyć się w czerwcu, a następnie w październiku w Pawłowicach, jednak 19 maja 

główny organizator Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” poinformowała o odwołaniu 

wydarzenia. Powodem była sytuacja epidemiczna.  

Rocznice, uroczystości i wydarzenia gminne 

W 2020 roku organizacja rocznic i uroczystości była ograniczona ze względu na epidemię. 

Bez przeszkód odbyły się imprezy zaplanowane do marca 2020 r.:  

- 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); 

- 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 

połączone ze warsztatami z psychologiem); 

 

W marcu, w związku z wprowadzeniem w całym kraju restrykcyjnych obostrzeń, 

zrezygnowano z organizacji Jarmarku Wielkanocnego, obchody rocznicy Zbrodni Katyńskiej 

ograniczyły się do złożenia przez wójta kwiatów pod tablicą upamiętniającą 

zamordowanych policjantów z Pawłowic, a Święto Niepodległości połączone z 18. edycją 

wręczenia medali „Za Zasługi dla Gminy Pawłowice” odbywało się bez udziału mieszkańców 

http://www.pawlowice.pl/
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i zaproszonych gości. Ograniczyło się do złożenia kwiatów przy pomniku ofiar II wojny 

światowej oraz wręczenia medali dla laureatów nagrody.  

W miarę luzowania obostrzeń gmina przygotowała wydarzenia dopasowując je  

do aktualnej sytuacji epidemicznej.  

- Dni Promocji Zdrowia odbyły się we wrześniu i połączone były z promocją eko-targu  

i organizacją Biegu Pawłowickiego dla 150 zawodników.  

- Jarmark Bożonarodzeniowy ograniczył się jedynie do handlu, ale został wydłużony  

od 7 do 24 grudnia, aby umożliwić handel jak największej ilości wystawców. 

Nagrody i wyróżnienia przyznane przez gminę w roku 2020 

 

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 wręczana podczas uroczystej gali organizowanej dla 

przedsiębiorców w Centrum Kultury w Pawłowicach.  

W roku 2020 tytuł "Firma z Tradycjami" otrzymała:  

Hurtownia Materiałów Budowlanych Czesław Goszyc z Pawłowic.  

 

b) Wyróżnienia Wójta Gminy dla firm estetycznie zagospodarowujących przestrzeń  

W roku 2020 wyróżnienia otrzymały:  

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pawłowice  

Firma Transportowo-Handlowo-Usługowa „Bielaszka” Stanisław Bielaszka  

 

c) Medal "Za zasługi dla Gminy Pawłowice"  

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. 

 

Wręczenie nagrody połączone jest z obchodami Święta Niepodległości, jednak w 2020 r.  

z uwagi na epidemię i zakaz zgromadzeń publicznych medale wręczano w Centrum Kultury 

podczas kameralnej uroczystości, w której uczestniczyli tylko laureaci nagrody przyjmując 

wyróżnienia z rąk Przewodniczącego Kapituły Nagrody Damiana Hermana i wójta 

Franciszka Dziendziela. Uroczystość była transmitowana on-line za pomocą mediów 

społecznościowych.  

 

Laureaci nagrody „Za Zasługi dla gminy Pawłowice 2020” 

Agnieszka Kempny - Skarbnik Gminy Pawłowice w latach 1990-2020, współzałożycielka 

i działaczka Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego Karola Miarki w Pielgrzymowicach, 

zaangażowana w pozyskiwanie środków na remont zabytkowego kościoła św. Katarzyny  

w Pielgrzymowicach znajdującego się na szlaku Architektury Drewnianej Województwa 

Śląskiego. 

Janusz Nowak - jeden z założycieli Koła Młodzieży Wiejskiej oraz zespołu estradowego 

Diapazon w Pawłowicach; wieloletni przewodniczący komitetu rodzicielskiego Szkoły 

Podstawowej nr 1; członek Rady Sołeckiej Pawłowice, a od 2006 roku przewodniczący Koła 

Emerytów i Rencistów w Pawłowicach, które liczy ponad 130 członków;  

Aleksander Szymura - w latach 90. członek Rady Osiedla Samorządu Mieszkańców, 

radny gminy Pawłowice 1998-2018; przewodniczący rady gminy 2014-2018, 

zaangażowany we współpracę gminy z Jastrzębską Spółką Węglową; od 2018 r. wiceprezes 
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Fundacji JSW wspierającej przedsięwzięcia społeczne, kulturalne, sportowe  

na terenach działalności JSW  

Nagrody i wyróżnienia dla gminy Pawłowice 

20 miejsce w kategorii gmin wiejskich w skali kraju w Rankingu Samorządów 

„Rzeczpospolitej” 2020 oceniającego zrównoważony rozwój w gminach (1 miejsce  

w powiecie pszczyńskim, 2 w województwie). 

Środki finansowe zewnętrzne 

Projekty zrealizowane w 2020 

„Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłowice, poprzez 

demontaż, utylizację oraz wymianę pokryć dachowych w budynkach prywatnych  

na terenie gminy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Dofinansowanie 

unijne: 738.685,69 zł, wartość całkowita projektu: 978.609,27 zł.  

 „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego na terenie gminy Pawłowice” 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  

na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) Dofinansowanie unijne: 

1.880.000, 00 zł, wartość całkowita projektu: 2.496.900,00 zł. 

„Budowa instalacji fotowoltaicznych dla instytucji publicznych w Gminie Pawłowice - etap 

2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-

2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Dofinansowanie unijne: 661.376,50 zł, 

wartość całkowita projektu: 957.050,70 zł. 

„Pracownia szkła artystycznego w Gminnym Ośrodku Kultury” w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich, Małe projekty w ramach LGD "Ziemia Pszczyńska". 

Dofinansowanie unijne: 30.975,00 zł, wartość całkowita projektu: 50.000,00 zł. 

Projekty wieloletnie (w trakcie realizacji)  

„Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Gminie Pawłowice” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Dofinansowanie unijne: 5.458.622,44 zł, 

wartość całkowita projektu: 6.421.908,72 zł (zakończenie w 2022).  

"Kształcimy zawodowców - odpowiadamy na realne zapotrzebowanie rynku pracy"  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-

2020 (Europejski Fundusz Społeczny). Dofinansowanie unijne: 398.346,87 zł, wartość 

całkowita projektu: 419.312,50 zł (zakończenie w 2022 r.).  

Projekty do realizacji w latach przyszłych  

"Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego na terenie gminy Pawłowice 

- etap 2" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), dofinansowanie unijne: 

1.318.418,00 zł, całkowita wartość projektu: 1.551.080,00 zł.  

„Budowa PSZOK w Pawłowicach przy ul. Mickiewicza - poprawa gospodarki odpadami 

komunalnymi w Gminie Pawłowice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), 

dofinansowanie unijne: 1.273.257,53 zł, całkowita wartość projektu: ok. 1.500.000,00 zł. 
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„Kompleksowe unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Pawłowice” etap 2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Dofinansowanie 

unijne: 975.617,62 zł, całkowita wartość projektu: 1.109.423,19 zł. 

„Przebudowa i wyposażenie pracowni zawodowej instalacji i maszyn elektrycznych w ZSO 

Pawłowice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  

na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Dofinansowanie unijne: 

296.224,70 zł, całkowita wartość projektu: 348.499,65 zł 

„Poznawanie przez doświadczanie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). Projekt 

realizowany w ZSP Golasowice w latach 2021-2022. Dofinansowanie unijne:  

248.545,47 zł, całkowita wartość projektu: 276.161,63 zł. 

Projekty oczekujące na rozstrzygnięcie 

„Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” (SP Pielgrzymowice, ZSP 

Krzyżowice) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  

na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), wnioskowane 

dofinansowanie unijne: 1.342.816,98 zł, całkowita wartość projektu 1.579.784,68 zł. 

„Przebudowa ul. Kwiatowej w Jarząbkowicach” w ramach rządowego Funduszu Dróg 

Samorządowych, wnioskowane dofinansowanie: 1.484.770,00 zł, całkowita wartość 

zadania: 2.969.540,00 zł (projekt na 37 miejscu listy rezerwowej).  

Projekty, które nie otrzymały dofinansowania z powodu braku środków finansowych  

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego  

"Rozwijamy talenty młodych ludzi" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). Projekt 

realizowany w ZSO Pawłowice. Wnioskowane dofinansowanie unijne: 272.084,40 zł 

wartość całkowita projektu: 302.316,00 zł. 

"Rozwój ucznia naszą przyszłością" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). Projekt 

realizowany w ZSP Krzyżowice. Wnioskowane dofinansowanie unijne: 130.557,37 zł, 

wartość całkowita projektu: 145.063,75 zł.  

Wnioski złożone w ramach programów uruchomionych w związku z covid-19 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych  

I nabór: 2 418 349,00 zł dofinansowania na zadania inwestycyjne. 1 800 000,00 zł  

na dofinansowanie „Przebudowy Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego  

w Warszowicach” oraz 618 349,00 zł na dofinansowanie „Rozbudowy budynku Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Golasowicach”.  

II i III nabór: gmina dwukrotnie nie otrzymała dofinansowania na zadania:  

„Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Górniczej  

w Pawłowicach - poprawa usług zdrowotnych”. Wnioskowana kwota dofinansowania: 

2.000.000,00 zł, całość zadania: 2.100.000,00 zł  
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„Budowa wodnego placu zabaw na terenie Osiedla Pawłowice - poprawa jakości usług 

rekreacyjnych i podniesienie jakości przestrzeni publicznej”. Wnioskowana kwota 

dofinansowania: 2.000.000,00 zł, całość zadania: 2.200.000,00 zł  

Projekty grantowe 

 „Zdalna Szkoła” – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; zakup 36 laptopów dla gminnych szkół, 

dofinansowanie: 79.996,74 zł, wkład własny: 1.432,86 zł. 

„Zdalna Szkoła+” – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; zakup 25 laptopów dla gminnych szkół, 

dofinansowanie 55.000,00 zł, wkład własny: 1.549,25 zł.  

Darowizny z Fundacji JSW dla gminy Pawłowice 

„Program profilaktyki wczesnego wykrywania boreliozy wśród mieszkańców gminy 

Pawłowice na lata 2019-2022”. Termin realizacji: wrzesień 2019 r. - listopad 2022 r. Kwota 

darowizny 49.500,00 zł. 

„Bieg Pawłowicki 2020”. Termin realizacji: marzec 2020 - wrzesień 2020 r. Kwota 

darowizny 15.000,00 zł 

„Doposażenie placu zabaw w parku im. Ks. prof. S. Pisarka przy ul. Zjednoczenia  

w Pawłowicach”. Termin realizacji: luty 2020 r. - grudzień 2020 r. Kwota darowizny  

49.000, 00 zł 

 „Budowa placu zabaw z ogrodzeniem, ścieżkami edukacyjnymi, oświetleniem 

zewnętrznym i monitoringiem terenu” – wniosek złożony przez Gminę i SP Pielgrzymowice 

we wrześniu 2020 r. Dofinansowanie: 49.500,00 zł (realizacja 2021 rok).  

Udział Gminy Pawłowice w stowarzyszeniach, związkach 

Gmina Pawłowice należy 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 2020 

wyniosły 41.792,26 zł (o 636,46 zł więcej niż w 2019 r.). 

W ramach udziału w stowarzyszeniach i związkach gmina korzysta z darmowego systemu 

INFORLEX, bezpłatnego dostępu do dziennika „Gazeta Prawna” 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. 

Samorząd 

W 2020 r. Rada Gminy Pawłowice VIII kadencji (2018-2023) pracowała w pełnym,  

piętnastoosobowym składzie. Odbyła 10 sesji, które były poprzedzone pracami  
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w komisjach: Gospodarki i Mienia Komunalnego – 20 posiedzeń oraz Działalności 

Społecznej – 19 posiedzeń. Na posiedzeniach były analizowane i opiniowane wszystkie 

projekty uchwał będące przedmiotem obrad na sesjach oraz inne sprawy ważne dla gminy 

i jej mieszkańców. Komisja Rewizyjna przeprowadziła 10 kontroli w zakresie realizacji 

budżetu i zadań gminy i odbyła w tym celu 11 posiedzeń. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

odbyła 3 posiedzenia. W czwartki dyżur w urzędzie pełnił Przewodniczący Rady Gminy 

Pawłowice.   

Epidemia koronawirusa spowodowała, że większość obrad komisji i sesji rady gminy 

odbywała się w sposób zdalny. W sali sesyjnej przygotowano specjalne stanowisko dla 

prowadzącego obrady przewodniczącego. Zapewniono również bezpieczną przestrzeń  

w budynku urzędu dla radnych, którzy nie mogli uczestniczyć w obradach ze swojego 

miejsca zamieszkania.   

W 2020 roku w Radzie Gminy Pawłowice nastąpiły zmiany w pełnieniu funkcji oraz składach 

komisji. W wyniku odwołania z funkcji przewodniczącego radnego Andrzeja Szawła oraz 

wiceprzewodniczącej radnej Ireny Grabowskiej, 20 października 2020 r.  

na Przewodniczącego Rady Gminy wybrano radnego Damiana Hermana,  

a na wiceprzewodniczącego radnego Grzegorza Cyrulika. Zmiany nastąpiły również  

w komisjach. W Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego dotychczasowego 

przewodniczącego radnego Kamila Wawrzyczka zastąpiła radna Karolina Szymaniec– 

Mlicka, w Komisji Działalności Społecznej z funkcji zastępcy przewodniczącego odwołano 

radnego Damiana Hermana, a powierzono ją radnemu Januszowi Harazinowi. Zwiększono 

też liczbę radnych w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z 3 do 5 członków. Z członkostwa 

w komisji zrezygnował radny Kamil Wawrzyczek – dotychczasowy zastępca 

przewodniczącego. Skład Komisji uzupełniono o radnych Bogusławę Pietrek, Andrzeja 

Szawła i Tomasza Żuchowskiego. Z funkcji przewodniczącego odwołano radnego Henryka 

Opackiego i powierzono ją Tomaszowi Żuchowskiemu, funkcję zastępcy objął radny 

Andrzej Szaweł.  

 

W 2020 r. wójt organizował spotkania z sołtysami, na których były omawiane bieżące 

zagadnienia i problemy związane z funkcjonowaniem sołectw  oraz przekazywane  

informacje o działalności urzędu. Ograniczenia z powodu pandemii nie pozwoliły na 

przeprowadzenie zebrania sprawozdawczego w sołectwie Warszowice oraz zebrania 

wyborczego w sołectwie Osiedle Pawłowice. Aby zapewnić ciągłość kadencji, zmieniono 

statut sołectwa Osiedle Pawłowice i kadencję sołtysa wydłużono do 30 czerwca 2021 roku. 

W związku z narastającymi zakażeniami i brakiem możliwości przeprowadzenia wyborów 

sołtysa w Krzyżowicach zaplanowanych na styczeń 2021 r., podobnej zmiany dokonano 

również w statucie sołectwa Krzyżowice. Ograniczone były również posiedzenia rad 

sołeckich, a wójt nie organizował dodatkowych spotkań z mieszkańcami. W miarę 

możliwości narady i spotkania odbywały się zdalnie, z wyjątkiem zebrań wiejskich 

dotyczących funduszu sołeckiego, które odbyły się we wszystkich sołectwach  

w normalnym trybie.    

Realizacja uchwał rady gminy 

W 2020 roku Rada Gminy Pawłowice podjęła 115 uchwał. 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 2 uchwały, jako niezgodne 

z przepisami prawa oraz wniósł 6 skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Gliwicach: jedną skargę na uchwałę podjętą w 2019 r. w sprawie regulaminu korzystania 
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z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Pawłowicach, pięć skarg na 

uchwały podjęte w 2020 roku, tj. na uchwałę w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego 

oraz cztery skargi na uchwały stypendialne. W pozostałych nie dopatrzył się żadnych 

nieprawidłowości, potwierdzając tym samym, że uchwały są zgodne z obowiązującymi 

przepisami. Żadna z uchwał finansowych nie naruszała 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 2020 

 

Realizacja uchwał Rady Gminy Pawłowice w roku 2020 
 

 
 

 

 

Lp. 

Data 

podjęcia 

uchwały 

Nr uchwały Tytuł uchwały Opis wykonania uchwały 

1. 2020.02.04 XIV/131/2020 
Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Pawłowice na lata 2020 – 2024. 

Przekazano informację o uchwalonych zmianach w budżecie do Dyrektorów 

Jednostek i Kierowników celem prawidłowej realizacji budżetu i opracowania 

planów finansowych. Uchwała zrealizowana. 

2. 2020.02.04 XIV/132/2020 
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Pszczyńskiemu. 

Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu w kwocie 50 000 zł na 

letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Pawłowice. 

Dotacja została rozliczona. Uchwała zrealizowana. 

3. 2020.02.04 XIV/133/2020 
Uchwała w sprawie przejęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu 

Pszczyńskiego na podstawie porozumienia. 

Realizowano zadanie Powiatu: „Letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie 

gminy Pawłowice w zakresie koszenia poboczy dróg powiatowych”. Zadanie 

zrealizowano do 15.11.2020 roku. oraz rozliczono. Uchwała zrealizowana. 

4. 2020.02.04 XIV/134/2020 
Uchwała w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na 

terenie Gminy Pawłowice dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. 
Przystanki zostały utworzone. Uchwała zrealizowana. 

5. 2020.02.04 XIV/135/2020 
Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Pawłowice. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Uchwała unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego. 

6. 2020.02.04 XIV/136/2020 

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Uchwała unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego. 

7. 2020.02.04 XIV/137/2020 
Uchwała w sprawie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy 

Pawłowice na rok 2020. 

Na podstawie uchwały w 2020 r. udzielono dofinansowań do inwestycji służących 

ochronie powietrza. Uchwała zrealizowana. 

8. 2020.02.04 XIV/138/2020 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu  

i dzierżawy zawartych na czas oznaczony do 3 lat. 

Wykazane w uchwale umowy do odnowienia zostały sukcesywnie przedłużane 

przez jednostki gminne na przestrzeni roku 2020 r. Uchwała zrealizowana. 

9. 2020.02.04 XIV/139/2020 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej  

w Pniówku. 

W celu uregulowania stanu prawnego gruntu zajętego pod ul. Dąbkową w Pniówku 

w dniu 17.07.2020 roku. aktem notarialnym zawarto umowę kupna gruntu. 

Uchwała zrealizowana. 

10. 2020.02.04 XIV/140/2020 
Uchwała w sprawie nadania nazwy drogom publicznym w Golasowicach  

i Pawłowicach. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Zainteresowane strony powiadomiono o nadanych ulicom nazwach. Uchwała 

zrealizowana. 

11. 2020.02.04 XIV/141/2020 
Uchwała w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli 

szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Pawłowice. 

Na podstawie uchwały w 2020 r. w porozumieniu z dyrektorami szkół i przedszkoli 

było realizowane dofinansowanie do opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli 

w wysokości 3 000,00 zł dla nauczyciela. Uchwała zrealizowana. 
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12. 2020.02.04 XIV/142/2020 

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/242/2017 Rady Gminy 

Pawłowice z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci 

szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

Uchylono uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych  

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Uchwałę przekazano do Gminnego 

Zespołu Oświaty w Pawłowicach. Uchwała zrealizowana. 

13. 2020.02.04 XIV/143/2020 
Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 

za pobyt w ośrodkach wsparcia. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Osoby, którym udzielana jest pomoc w formie pobytu w ośrodkach wsparcia 

zobowiązane zostały dokonywać odpłatności według zasad określonych w uchwale. 

14. 2020.02.04 XIV/144/2020 

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek 

za usługi świadczone przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 

Krzyżowicach. 

Na podstawie interpretacji nadzoru prawnego Wojewody Śląskiego brak jest 

podstaw prawnych do obowiązywania uchwały nr V/35/2015 Rady Gminy 

Pawłowice z dnia 24.02.2015 roku. Uchwała uchylająca została przekazana do 

Wodociągów Pawłowice. Uchwała zrealizowana. 

15. 2020.03.03 XV/145/2020 
Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Pawłowice na lata 2020 - 2024. 

Przekazano informację o uchwalonych zmianach w budżecie do Dyrektorów 

Jednostek i Kierowników celem prawidłowej realizacji budżetu i opracowania 

planów finansowych. Uchwała zrealizowana. 

16. 2020.03.03 XV/146/2020 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/116/2019 Rady 

Gminy Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 

2020. 

Przekazano informację o uchwalonych zmianach w budżecie do Dyrektorów 

Jednostek i Kierowników celem prawidłowej realizacji budżetu i opracowania 

planów finansowych. Uchwała zrealizowana. 

17. 2020.03.03 XV/147/2020 
Uchwała w sprawie zmian w Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych w Gminie Pawłowice na lata 2014 - 2020. 

Dokonano zmian w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie 

Pawłowice na lata 2014 -2020, polegających na uwzględnieniu docelowych 

wartości wskaźników oraz ram finansowych, tj. szacunkowych wysokości środków 

zaplanowanych na poszczególne cele strategiczne. Uchwała zrealizowana. 

18. 2020.03.03 XV/148/2020 Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla policji. 

W dniu 20 marca 2020r. zawarto porozumienie opiewające na kwotę 30 000 zł, 

celem zapewnienia obsady osobowej i środków transportu do realizacji służb  

w ramach ponadnormatywnego czasu pracy. Służby były realizowane od 

01.04.2020 roku. do 31.12.2020 roku. Przyznana dotacja została rozliczona. 

Uchwała zrealizowana. 

19. 2020.03.03 XV/149/2020 

Uchwała w sprawie przejęcia od Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora 

Dróg Krajowych i Autostrad wykonania zadania w zakresie budowy 

sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK 81 z ul. Zjednoczenia  

i ul. Wyzwolenia w Pawłowicach. 

Sygnalizacja świetlna wykonana. Zadanie zakończone i rozliczone. Uchwała 

zrealizowana. 

20. 2020.03.03 XV/150/2020 

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu 

na realizację zadania inwestycyjnego na terenie Gminy Pawłowice w roku 

2020. 

Udzielono Powiatowi Pszczyńskiemu dofinansowanie w kwocie 300 000 zł na 

realizację zadania: „Budowa chodnika przy ul. Ligonia w Krzyżowicach”. Zadanie 

zakończone i rozliczone. Uchwała zrealizowana. 

21. 2020.03.03 XV/151/2020 

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków położonych w Gminie Pawłowice. 

Przyznano i rozliczono dotację celową dla Rzymskokatolickiej Parafii Świętej 

Katarzyny w Pielgrzymowicach w wysokości 50 000 zł na prace konserwatorskie  

i restauratorskie polichromii ścian nawy kościoła. Uchwała zrealizowana. 

22. 2020.03.03 XV/152/2020 

Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych na terenie Gminy Pawłowice. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

W uchwale przyjęto druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami, składany przez właścicieli nieruchomości. 

23. 2020.03.03 XV/153/2020 
Uchwała w sprawie podziału gminy Pawłowice na sektory celem 

zorganizowania odbioru odpadów komunalnych. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Na podstawie uchwały teren gminy został podzielony na sektory, celem realizacji 

zadania polegającego na odbieraniu odpadów komunalnych. 
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24. 2020.03.03 XV/154/2020 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 

położonych w Krzyżowicach. 

Aktem notarialnym podpisano oświadczenie o ustanowieniu służebności przesyłu 

na nieruchomości położonej w Krzyżowicach, stanowiącej własności Gminy 

Pawłowice na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. Uchwała zrealizowana. 

25. 2020.03.03 XV/155/2020 

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu części strefy produkcyjnej w sołectwie Pawłowice  

w gminie Pawłowice. 

Uchwała weszła w życie 12.04.2020 r. i obowiązuje. 

26. 2020.03.03 XV/156/2020 

Uchwała w sprawie przebiegu nowej linii kolejowej nr 170, na terenie gminy 

Pawłowice w ramach opiniowania Strategicznego Studium Lokalizacyjnego 

Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. 

Uchwała została przekazana do Centralnego Portu Komunikacyjnego w Warszawie 

i do Ministerstwa Transportu. Uchwała zrealizowana. 

27. 2020.05.08 XVI/157/2020 
Uchwała w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od 

nieruchomości. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Na podstawie uchwały przedsiębiorcom, którzy odnotowali pogorszenie płynności 

finansowej na skutek spadku obrotów z powodu COVID-19 przedłużono terminy 

płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w maju i czerwcu 2020 r.  

do 30 września 2020 roku. Uchwała zrealizowana . 

28. 2020.05.08 XVI/158/2020 

Uchwala w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości grup 

przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku  

z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 

COVID-19 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Uchwała zwolniła z podatku od nieruchomości za okres kwiecień - maj - czerwiec 

2020 r. przedsiębiorców ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne  

w związku z COVID-19. Uchwała zrealizowana. 

29. 2020.05.08 XVI/159/2020 
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 

członków Ochotniczych Straży Pożarnych. 

W oparciu o uchwałę od dnia 28.05.2020 r. wypłata ekwiwalentów za udział  

w działaniach gaśniczo - ratowniczych opiera się o stawkę 15 zł za każdą 

rozpoczętą godzinę udziału w akcji. Ekwiwalenty rozliczane i wypłacane są na 

bieżąco, na podstawie złożonych wniosków. 

30. 2020.05.08 XVI/160/2020 
Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy 

Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu – Zdroju. 

W dniu 25.05.2020 r. zostało podpisane porozumienie z Komendą Miejską 

Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu Zdroju. Przekazano kwotę 20 000 zł  

z przeznaczeniem na „Modernizację Stanowiska Kierowania Komendanta 

Miejskiego PSP w Jastrzębiu Zdroju”. Środki zostały rozliczone. Uchwała 

zrealizowana. 

31. 2020.05.08 XVI/161/2020 

Uchwała w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej 

dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy 

Pawłowice. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Na podstawie uchwały jest udzielana i rozliczana dotacja z budżetu gminy dla 

żłobka „Pepa” w Pawłowicach. 

32. 2020.05.08 XVI/162/2020 

Uchwała w sprawie przejęcia od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach 

realizację zadania związanego z przebudową skrzyżowania drogi 

wojewódzkiej nr 938 z drogą gminną. 

Uchwała w trakcie realizacji. Podpisano Porozumienie z Zarządem Województwa 

Śląskiego oraz umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę 

skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 938 z ul. Boczną w Jarząbkowicach. 

33. 2020.05.08 XVI/163/2020 
Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Pawłowice. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Uchwała określa zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,  

m.in. zasady gospodarowania odpadami. Uchwała w trakcie realizacji. 

34. 2020.05.08 XVI/164/2020 

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Na podstawie uchwały realizowany jest odbiór odpadów komunalnych  

od właścicieli nieruchomości. 
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35. 2020.05.08 XVI/165/2020 

Uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pawłowice 

w 2020 roku. 

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

W ramach podjętej Uchwały w 2020 r. realizowany był program opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Pawłowice. Uchwała zrealizowana. 

36. 2020.05.08 XVI/166/2020 

Uchwała w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji 

uzdolnionych uczniów i młodzieży z gminy Pawłowice dla programu 

stypendialnego Motywacja 

Uchwała uchylona. 

37. 2020.05.08 XVI/167/2020 Uchwala w sprawie programu pomocy stypendialnej dla uczniów Motywacja 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Uchwała uchylona. 

38. 2020.05.08 XVI/168/2020 

Uchwała w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji 

uzdolnionej młodzieży z gminy Pawłowice dla programu stypendialnego 

Warto się uczyć 

Na podstawie Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży 

opracowano i uchwalono Programu stypendialny  Warto się uczyć. 

39. 2020.05.08 XVI/169/2020 Uchwała w sprawie Programu Stypendialnego Warto się uczyć. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Na podstawie uchwały przyznano stypendia uczniom szkół ponadgimnazjalnych, 

które są wypłacane. 

 

 

Program Stypendialny Warto się uczyć, którego celem jest ułatwienie i 

przyśpieszenie rozwoju edukacyjnego szczególnie uzdolnionych uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie gminy Pawłowice, z Programu 

Stypendialnego Warto się uczyć może ubiegać 

się uczeń, który na stałe zamieszkuje na terenie gminy Pawłowice jest uczniem 

szkoły ponadgimnazjalnej: 

40. 2020.05.08 XVI/170/2020 

Uchwała w sprawie konkursu dla najlepszych absolwentów klas programowo 

najwyższych poszczególnych typów szkół prowadzonych przez gminę 

Pawłowice. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Konkurs został rozstrzygnięty, nagrody wręczono absolwentom w czerwcu 

2020 roku. 

41. 2020.05.08 XVI/171/2020 
Uchwała w sprawie konkursu dla najlepszych uczniów - sportowców 

poszczególnych typów szkół prowadzonych przez gminę Pawłowice. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Konkurs został rozstrzygnięty, nagrody wręczono najlepszym uczniom - 

sportowcom w czerwcu 2020 roku. 

42. 2020.05.08 XVI/172/2020 
Uchwała w sprawie konkursu dla najlepszych uczniów ze szkół 

prowadzonych przez gminę Pawłowice. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego. Konkurs został rozstrzygnięty, nagrody wręczono najlepszym uczniom 

w czerwcu 2020 roku. 

43 2020.06.02 XVII/173/2020 
Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Pawłowice na lata 2020 – 2024. 

Przekazano informację o uchwalonych zmianach w budżecie do Dyrektorów 

Jednostek i Kierowników celem prawidłowej realizacji budżetu i opracowania 

planów finansowych. Uchwała zrealizowana. 

44. 2020.06.02 XVII/174/2020 
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/116/2019 Rady Gminy 

Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2020. 

Przekazano informację o uchwalonych zmianach w budżecie do Dyrektorów 

Jednostek i Kierowników celem prawidłowej realizacji budżetu i opracowania 

planów finansowych. Uchwała zrealizowana. 

45. 2020.06.02 XVII/175/2020 
Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Na podstawie Uchwały naliczana jest wysokość opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

46. 2020.06.02 XVII/176/2020 

Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące 

odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Na podstawie przepisów Uchwały właściciele nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujący bioodpady  

w kompostowniku przydomowym, korzystają z ulgi w części opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

47. 2020.06.02 XVII/177/2020 

Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia Gminy Pawłowice z Miastem 

Żory w sprawie współdziałania przy realizacji zadania związanego z 

wyznaczeniem obszaru i granic Aglomeracji Żory. 

Na podstawie uchwały realizowana była współpraca z Urzędem Miasta Żory  

w ramach zadania związanego z wyznaczeniem obszaru i granic Aglomeracji 

Pawłowice. Uchwała zrealizowana. 
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48. 2020.06.02 XVII/178/2020 

Uchwała w sprawie skargi Wojewody Śląskiego wniesionej do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na uchwałę Rady 

Gminy Pawłowice. 

Uwzględniono skargę Wojewody Śląskiego na Uchwałę w sprawie regulaminu 

korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)  

w Pawłowicach i przesłano do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Gliwicach. Uchwała zrealizowana. 

49. 2020.06.02 XVII/179/2020 

Uchwała w sprawie przyjęcia programu zapobiegania nadwadze i otyłości 

wśród dzieci w wieku przedszkolnym pn. "Zdrowy Przedszkolak" na lata 

2020 - 2025. 

Program został wdrożony do realizacji od roku 2021 do roku 2025. 

50. 2020.06.30 XVIII/180/2020 
Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Pawłowice na lata 2020 - 2026 

Przekazano informację o uchwalonych zmianach w budżecie do Dyrektorów 

Jednostek i Kierowników celem prawidłowej realizacji budżetu i opracowania 

planów finansowych. Uchwała zrealizowana. 

51. 2020.06.30 XVIII/181/2020 
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/116/2019 Rady Gminy 

Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2020. 

Przekazano informację o uchwalonych zmianach w budżecie do Dyrektorów 

Jednostek i Kierowników celem prawidłowej realizacji budżetu i opracowania 

planów finansowych. Uchwała zrealizowana. 

52. 2020.06.30 XVIII/182/2020 Uchwała w sprawie skargi. 

Skargę przekazano do Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach, jako organu 

właściwego, pełniącego nadzór pedagogiczny nad placówkami oświatowymi. 

Uchwała zrealizowana. 

53. 2020.06.30 XVIII/183/2020 Uchwała w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia. 

Petycji dotyczącej "Ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większą 

ekspozycja na sztuczne pole elektromagnetyczne o coraz większym zakresie" nie 

rozpatrywano z powodu braków formalnych, dyskwalifikujących do uznania za 

petycję. Odpowiedź wraz z uchwałą została przesłana wnoszącym petycję - 

Koalicji 5 G. Uchwała zrealizowana. 

54. 2020.06.30 XVIII/184/2020 Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Pawłowice. Skarbnika odwołano w związku z przejściem na emeryturę. Uchwała zrealizowana. 

55. 2020.08.25 XVIII/185/2020 Uchwała w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Pawłowice. 
Z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Pawłowice odwołano radnego Andrzeja 

Szawła. Uchwała zrealizowana. 

56. 2020.08.25 XVIII/186/2020 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Pawłowice. 
Na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Pawłowice wybrano radnego Damiana 

Hermana. 

57. 2020.08.25 XVIII/187/2020 
Uchwała w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Gminy 

Pawłowice. 

Z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pawłowice odwołano radną Irenę 

Grabowską. Uchwała zrealizowana. 

58. 2020.08.25 XVIII/188/2020 Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pawłowice. 
Na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pawłowice wybrano radnego 

Grzegorza Cyrulika. 

59. 2020.08.25 XIX/189/2020 Uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Pawłowice. 
Wotum zaufania nie udzielono, uchwałę przesłano do nadzoru prawnego 

Wojewody Śląskiego. Uchwała zrealizowana. 

60. 2020.08.25 XVIII/190/2020 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy 

Pawłowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok. 

Uchwałę przesłano do nadzoru prawnego Regionalnej Izby Obrachunkowej                          

w Katowicach Przekazano informację do Dyrektorów Jednostek i Kierowników                   

w zakresie realizacji budżetu za 2019 r. Uchwała zrealizowana. 

61. 2020.08.25 XIX/191/2020 
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pawłowice  

za rok 2019. 

Udzielono Wójtowi Gminy absolutorium. Uchwałę przesłano do nadzoru 

prawnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Uchwała zrealizowana. 

62. 2020.08.25 XIX/192/2020 Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy Pawłowice. Podpisano akt powołania Skarbnika Gminy Pawłowice. Uchwała zrealizowana. 
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63. 2020.08.25 XIX/193/2020 

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/166/2020 Rady Gminy 

Pawłowice z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu 

wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i młodzieży z gminy Pawłowice 

dla programu stypendialnego Motywacja. 

Uchwałę przekazano do Gminnego Zespołu Oświaty w Pawłowicach. Uchwała 

zrealizowana. 

64. 2020.08.25 XIX/194/2020 

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/167/2020 Rady Gminy 

Pawłowice z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie Programu pomocy stypendialnej 

dla uczniów Motywacja. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Uchwałę przekazano do Gminnego Zespołu Oświaty w Pawłowicach. Uchwała 

zrealizowana. 

65. 2020.09.15 XX/195/2020 
Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Pawłowice na lata 2020 - 2026. 

Przekazano informację o uchwalonych zmianach w budżecie do Dyrektorów 

Jednostek i Kierowników celem prawidłowej realizacji budżetu i opracowania 

planów finansowych. Uchwała zrealizowana. 

66. 2020.09.15 XX/196/2020 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/116/2019 Rady 

Gminy Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłowice na rok 

2020. 

Przekazano informację o uchwalonych zmianach w budżecie do Dyrektorów 

Jednostek i Kierowników celem prawidłowej realizacji budżetu i opracowania 

planów finansowych. Uchwała zrealizowana. 

67. 2020.09.15 XX/197/2020 
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi  

Pszczyńskiemu. 

Pomoc finansowa Powiatowi Pszczyńskiemu w latach 2020 - 2023 dotyczy 

realizacji zadania: „Poprawa bezpieczeństwa powodziowego poprzez przebudowę 

systemu odwodnienia w Centrum Pawłowic”. W 2020 r. nie wydatkowano 

żadnych środków. Przyjęte w uchwale kwoty pomocy finansowej zostały 

zmienione w 2021 roku. Uchwała w trakcie realizacji. 

68. 2020.09.15 XX/198/2020 
Uchwała w sprawie przejęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu 

Pszczyńskiego na podstawie porozumienia. 

Zostanie zawarte porozumienie z Powiatem Pszczyńskim na opracowanie 

dokumentacji i przejęcie do realizacji zadania: "Poprawa bezpieczeństwa 

powodziowego poprzez przebudowę systemu odwodnienia w Centrum Pawłowic". 

Termin realizacji uchwały - do 2022 roku. 

69. 2020.09.15 XX/199/2020 
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wojewódzkiego Pogotowia 

Ratunkowego w Katowicach. 

Dotacja w kwocie 13 000,00 została przekazana. Kwota dotacji została prawidłowo 

wykorzystana i rozliczona. Uchwała zrealizowana. 

70. 2020.09.15 XX/200/2020 
Uchwała w sprawie przejęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu 

Pszczyńskiego na podstawie porozumienia. 

Zostało zawarte porozumienie na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie 

gminy Pawłowice z terminem realizacji do 15 maja 2021 roku. 

71. 2020.09.15 XX/201/2020 

Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia Gminy Pawłowice z Gminą 

Strumień w sprawie współdziałania przy realizacji zadania związanego  

z wyznaczeniem obszaru i granic Aglomeracji Pawłowice. 

Na podstawie uchwały realizowana była współpraca z Gminą Strumień w ramach 

zadania związanego z wyznaczeniem obszaru i granic Aglomeracji Pawłowice. 

Uchwała zrealizowana. 

72. 2020.09.15 XX/202/2020 

Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia Gminy Pawłowice z Miastem 

Jastrzębie - Zdrój w sprawie współdziałania przy realizacji zadania 

związanego z wyznaczeniem obszaru i granic Aglomeracji Pawłowice. 

Na podstawie uchwały realizowana była współpraca z Urzędem Miasta Jastrzębie-

Zdrój w ramach zadania związanego z wyznaczeniem obszaru i granic Aglomeracji 

Pawłowice. Uchwała zrealizowana. 

73. 2020.09.15 XX/203/2020 
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VII/55/2019 Rady Gminy Pawłowice 

z dnia 23 kwietnia 2019 r. 

Zmianie uległ załącznik do uchwały dot. „Programu profilaktyki i wczesnego 

wykrywania boreliozy wśród mieszkańców gminy Pawłowice”.  Program  jest  

w trakcie realizacji i będzie obowiązywał do 2022 roku. 

74. 2020.09.15 XX/204/2020 

Uchwała w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji 

uzdolnionych uczniów i młodzieży ze szkół prowadzonych przez gminę 

Pawłowice dla programu stypendialnego Motywacja. 

Uchwała unieważniona.  
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75. 2020.09.15 XX/205/2020 Uchwała w sprawie Programu pomocy stypendialnej dla uczniów Motywacja. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Na podstawie uchwały uczniom i absolwentom szkół mających siedzibę na terenie 

gminy Pawłowice przyznano stypendia, które są wypłacane. 

76. 2020.09.15 XX/206/2020 
Uchwała w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie 

Pawłowice na rok szkolny 2020/2021. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Uchwała określa średnią cenę jednostki paliwa, z podziałem na jego rodzaje  

w gminie Pawłowice na rok szkolny 2020/2021. Uchwała obowiązuje do dnia  

31 sierpnia 2021 roku. 

77. 2020.09.15 XX/207/2020 
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka 

Kultury w Pawłowicach. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 

i Statut ze zmianami obowiązuje. 

78. 2020.10.20 XXI/208/2020 

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu części sołectwa Warszowice w gminie Pawłowice - 

etap I w rejonie ulicy Gajowej. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenu części sołectwa Warszowice w gminie Pawłowice - etap I w rejonie ulicy 

Gajowej weszła w życie 23.11.2020 roku i obowiązuje. 

79. 2020.10.20 XXI/209/2020 
Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Pawłowice na lata 2020-2026. 

Przekazano informację o uchwalonych zmianach w budżecie do Dyrektorów 

Jednostek i Kierowników celem prawidłowej realizacji budżetu i opracowania 

planów finansowych. Uchwała zrealizowana. 

80. 2020.10.20 XXI/210/2020 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIII/116/2019 Rady 

Gminy Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłowice na rok 

2020. 

Przekazano informację o uchwalonych zmianach w budżecie do Dyrektorów 

Jednostek i Kierowników celem prawidłowej realizacji budżetu i opracowania 

planów finansowych. Uchwała zrealizowana. 

81. 2020.10.20 XXI/211/2020 
Uchwała w sprawie zmiany stawek dotacji przedmiotowej dla Gminnego 

Ośrodka Sportu w Pawłowicach na 2020 r. 

Stawki dotacji przedmiotowej określone w Uchwale  obowiązywały  

do 31 grudnia 2020 roku. Uchwała zrealizowana. 

82. 2020.10.20 XXI/212/2020 
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 

Śląskiego. 

Pieniądze w kwocie 50 000 zł zostały przekazane. Dokonano zakupu sprzętu 

medycznego z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  

Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju. Dotacja została wykorzystana i rozliczona. Uchwała 

zrealizowana. 

83. 2020.10.20 XXI/213/2020 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Uchwała określa stawki podatku od nieruchomości obowiązujące od 1 stycznia 

2021 roku. 

 
84. 2020.10.20 XXI/214/2020 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 

położonych w Pawłowicach. 

Trwają uzgodnienia pomiędzy KWK „Pniówek” a Gminą w sprawie warunków 

służebności przesyłu. 

85. 2020.10.20 XXI/215/2020 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu  

w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony. 

W zakresie lokalu w budynku SP Pawłowice sprawę przedłużenia umowy 

przekazano do realizacji Dyrektorowi Szkoły. W zakresie lokalu w budynku                      

w Krzyżowicach podpisano aneks do umowy zawartej pomiędzy Gminnym 

Zespołem Komunalnym a osobą prowadzącą działalność gospodarczą                                

pn. "Kaskada", przedłużający umowę na prowadzenie działalności gastronomicznej  

w lokalu do dnia 31.12.2023 roku. Uchwała zrealizowana. 

86. 2020.10.20 XXI/216/2020 

Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pawłowice na rok 

2021 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu 

przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Uchwała jest realizowana w roku 2021. 
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87. 2020.10.20 XXI/217/2020 Uchwała w sprawie zmiany składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Zmieniono 3-osobowy skład Komisji na 5- osobowy, po złożonej rezygnacji 

odwołano radnego Kamila Wawrzyczka, uzupełniono skład o radnych: Bogusławę 

Pietrek, Andrzeja Szawła - jako Z-cę Przewodniczącego Komisji, Tomasza 

Żuchowskiego - jako Przewodniczącego Komisji. 

88. 2020.10.20 XXI/218/2020 
Uchwała w sprawie zmiany w składzie Komisji Gospodarki i Mienia 

Komunalnego Rady Gminy Pawłowice. 

Zmieniono Przewodniczącego Komisji, w miejsce radnego Kamila Wawrzyczka 

powołano radną Karolinę Szymaniec - Mlicką. 

89. 2020.10.20 XXI/219/2020 
Uchwała w sprawie zmiany w składzie Komisji Działalności Społecznej Rady 

Gminy Pawłowice. 

Zmieniono Zastępcę Przewodniczącego Komisji. W miejsce radnego Damiana 

Hermana powołano radnego Janusza Harazina. 

90. 2020.11.24 XXII/220/2020 
Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Pawłowice na lata 2020-2026. 

Przekazano informację o uchwalonych zmianach w budżecie do Dyrektorów 

Jednostek i Kierowników celem prawidłowej realizacji budżetu i opracowania 

planów finansowych. Uchwała zrealizowana. 

91. 2020.11.24 XXII/221/2020 
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/116/2019 Rady Gminy 

Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2020. 

Przekazano informację o uchwalonych zmianach w budżecie do Dyrektorów 

Jednostek i Kierowników celem prawidłowej realizacji budżetu i opracowania 

planów finansowych. Uchwała zrealizowana. 

92. 2020.11.24 XXII/222/2020 
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji do inwestycji służących ochronie 

powietrza na terenie gminy Pawłowice. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Na podstawie uchwały właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy 

Pawłowice ubiegają się o przyznanie dotacji do inwestycji służących ochronie 

powietrza. Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku. 

93. 2020.11.24 XXII/223/2020 
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

gminnych publicznych. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Na podstawie uchwały naliczane są opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg 

gminnych publicznych dla podmiotów składających wnioski. 

94. 2020.11.24 XXII/224/2020 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej  

w Krzyżowicach przy ul. Orlej. 

W dniu 11 lutego 2021 roku  zawarto umowę kupna działki nr 577/164 o pow. 

0,3787 ha. Uchwała zrealizowana. 

95. 2020.11.24 XXII/225/2020 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/347/2018 Rady 

Gminy Pawłowice z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania  

i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli oraz 

innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na 

terenie gminy Pawłowice oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości 

ich pobrania i wykorzystania. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Na podstawie Uchwały są udzielane i rozliczane dotacje z budżetu gminy dla 

niepublicznych przedszkoli. 

96. 2020.11.24 XXII/226/2020 

Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów 

uchwał dotyczących zmian w statutach sołectw Krzyżowice oraz Osiedle 

Pawłowice. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

W terminie od 10 do 14 grudnia 2020 roku, w formie on - line 

zostały przeprowadzone konsultacje projektów uchwał. Uchwała zrealizowana. 

97. 2020.12.15 XXIII/227/2020 
Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Pawłowice na lata 2020 – 2026. 

Przekazano informację o uchwalonych zmianach w budżecie do Dyrektorów 

Jednostek i Kierowników celem prawidłowej realizacji budżetu i opracowania 

planów finansowych. Uchwała zrealizowana. 

98. 2020.12.15 XXIII/228/2020 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/116/2019 Rady 

Gminy Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 

2020. 

Przekazano informację o uchwalonych zmianach w budżecie do Dyrektorów 

Jednostek i Kierowników celem prawidłowej realizacji budżetu i opracowania 

planów finansowych. Uchwała zrealizowana. 

99. 2020.12.15 XXIII/229/2020 
Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem 

roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. 
Realizacja uchwały w 2021roku. 
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100. 2020.12.15 XXIII/230/2020 
Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Pawłowice na lata 2021 – 2026. 
Realizacja uchwały w latach 2021 - 2026. 

101. 2020.12.15 XXIII/231/2020 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłowice na 2021 rok. Realizacja budżetu w 2021roku. 

102. 2020.12.15 XXIII/232/2020 
Uchwałą w sprawie dotacji przedmiotowej dla Gminnego Ośrodka Sportu  

w Pawłowicach na 2021 r. 
Stawki dotacji przedmiotowej obowiązują od 01 stycznia 2021 roku. 

103. 2020.12.15 XXIII/233/2020 

Uchwala w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu 

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania punktu kurierskiego 

Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pszczynie w roku 2021. 

Zawarto porozumienie z Powiatem w sprawie pokrycia przez Gminę Pawłowice 

kosztów funkcjonowania punktu kurierskiego Wydziału Komunikacji Starostwa 

Powiatowego w Pszczynie w roku 2021, porozumienie w trakcie realizacji. 

104. 2020.12.15 XXIII/234/2020 
Uchwała w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Pawłowice. 

W oparciu o przyjęte założenia w przedmiotowej uchwale realizowane są zadania 

związane z zasobem mieszkaniowym gminy. 

105. 2020.12.15 XXIII/235/2020 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości gruntowej 

położonej na terenie Pawłowic. 

Uchwałę przekazano do Starosty Pszczyńskiego. Starosta przyznał Gminie działkę 

zamienną  w częściowym rozliczeniu za działkę położoną w ciągu drogi gminnej. 

Uchwała zrealizowana. 

106. 2020.12.15 XXIII/236/2020 
Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny  

na lata 2021 – 2023. 

Gminny Program Wspierania Rodziny w gminie Pawłowice będzie realizowany 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2021-2023. Program skierowany jest 

dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - 

wychowawczych. 

107. 2020.12.15 XXIII/237/2020 

Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata  

2021 – 2025. 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 będzie realizowany przez Zespół 

Interdyscyplinarny. Zespół został powołany przez Wójta Gminy stosownym 

zarządzeniem. 

108. 2020.12.15 XXIII/238/2020 
Uchwała w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  

w Gminie Pawłowice na lata 2021- 2025. 

Zadania określone w Uchwale będą realizowane w latach 2021-2025 przez 

podmioty zajmujące się problematyką społeczną w gminie. 

109. 2020.12.15 XXIII/239/2020 

Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2021 rok. 

Program został przyjęty i jest realizowany w 2021 roku. 

110. 2020.12.15 XXIII/240/2020 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pawłowice nr 

XXII/210/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki 

pomocniczej o nazwie sołectwo Osiedle Pawłowice oraz nadania statutu. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Uchwała wydłużyła kadencję sołtysa sołectwa Osiedle Pawłowice do 30 czerwca 

2021 r. 

111. 2020.12.15 XXIII/241/2020 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pawłowice nr 

XXIX/343/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie Statutu Sołectwa 

Krzyżowice. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Uchwała wydłużyła kadencję sołtysa sołectwa Krzyżowice do 30 czerwca 2021 r. 

112. 2020.12.15 XXIII/242/2020 
Uchwała w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pawłowice 

na 2021 rok. 
Kontrole przyjęte w planie pracy realizowane są na bieżąco w 2021 roku. 

113. 2020.12.15 XXIII/243/2020 
Uchwała w sprawie planu pracy Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego 

Rady Gminy Pawłowice na 2021 rok 

Tematy przyjęte w planie pracy są realizowane na bieżąco w 2021 roku, zgodnie  

z harmonogramem pracy Komisji. 

114. 2020.12.15 XXIII/244/2020 
Uchwała w sprawie planu pracy Komisji Działalności Społecznej Rady Gminy 

Pawłowice na 2021 rok. 

Tematy przyjęte w planie pracy są realizowane na bieżąco w 2021 roku, zgodnie  

z harmonogramem pracy Komisji. 
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115. 2020.12.15 XXIII/245/2020 
Uchwała w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Gminy Pawłowice na 2021 rok. 

Zadania określone w planie pracy są realizowane w 2021 roku w zależności od 

wpływu skarg, wniosków i petycji. 
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