
Zebranie sprawozdawczo - wyborcze   

w Jarząbkowicach 

Sprawozdanie z najważniejszych działań gminy w sołectwie 

 

16 stycznia 2023 roku 



SOŁECTWO JARZĄBKOWICE 

Sołtys: Dariusz Czakon 

 Udział w cyklicznych spotkaniach z wójtem w urzędzie   

 5 spotkań w 2022 r. 

 objazdy sołectwa z pracownikami urzędu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada Sołecka: 
 

Andrzej Janos, Andrzej Trzaskalik, Czesław Brachaczek, Jan Krosny, Marek 

Trzaskalik, Mirosław Pietrzak, Wojciech Cieśla 



  UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY 

      Zadania realizowane przez Gminny Zespół Komunalny: 

• Wymiana pokrycia dachowego i renowacja elewacji Domu Ludowego  

• Utrzymanie bieżące budynku z mieszkaniami socjalnymi 

  
 

 



  UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY 
     DROGI:  
 
• Utrzymanie 8,4 km dróg gminnych (koszenie 

poboczy, zamiatanie, odśnieżanie, czyszczenie 
rowów przydrożnych i studzienek kanalizacji 
deszczowej).  

 
• Dbanie o czystośd przystanków autobusowych, 

utrzymanie 3 wiat oraz 20 koszy na śmieci 
 
• Remont oznakowania pionowego i poziomego  

na drogach gminnych w sołectwie Jarząbkowice 
zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej 
organizacji ruchu przez Starostę Pszczyoskiego 
 
 

 
 

 
 
 

• Remont cząstkowy wielkopowierzchniowy 
nawierzchni dróg gminnych - etap 1  
ul. Piaskowa na odcinku 320 m. 

 



 
 

  

UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY 

OŚWIETLENIE: 
 
• Utrzymanie i konserwacja 152 opraw oświetleniowych 
 
• Wymieniono 42 punkty świetlne na terenie sołectwa w ramach II etapu poprawy 

efektywności energetycznej oświetlenia drogowego (w 2021 – 47 opraw, razem 89) 
 
 

 
 KOMUNIKACJA: 

 
Koszt utrzymania w skali gminy: ok. 3,6 mln zł  
w tym: utrzymanie linii autobusowych: 
 3 linie lokalne: L-1, L-2, L-6 
  
 
Kontynuacja projektu:  
    „Modernizacja i budowa obiektów 
infrastruktury transportu publicznego” 
 
 Budowa toalety, wiaty przystankowej  
    i rowerowej w centrum sołectwa 

 
 



  UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY  
ZIELEŃ:  

 

1. Zasadzenie: 

• 1010 szt. cebulek kwiatowych (czosnek ozdobny, 

hiacynt, krokus  i narcyz) 

• 166 szt. kwiatów sezonowych w wazonach skarpowych 

oraz donicach przy pomniku  

2. Całoroczne utrzymanie zieleni na terenach:  

       - rekreacyjno-sportowym przy ul. Kasztanowej  

       - zielonym w rejonie domu ludowego 

3. Uzupełnienie braków w istniejącym żywopłocie (6 szt. tuji) 

wraz z podsypaniem całości zrębką na terenie skweru  

przy ul. Kasztanowej. 

4. Wycinka samosiejek w pasie drogowym w celu poszerzenia 

skrajni przy ul. Żytniej i Piaskowej. 

5. Akcja rozdawania świerków w przedszkolach i podczas 

jarmarku bożonarodzeniowego dla mieszkaoców 

 

 
 
 



  
 WODOCIĄGI I KANALIZACJA 

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

dofinansowanego z programu „Polski Ład” – przewidziano wymianę 15 hydrantów. 

 

 

 

 

 

• Utrzymanie bieżące i remonty sieci wodociągowej: 

o usunięto 8 awarii na sieci wodociągowej,  

o usunięto 2 awarie na przyłączach wodociągowych,  

o wykonano przegląd wszystkich hydrantów, 

o wymieniono wodomierze, dla których kończył się okres technicznej legalizacji. 

 

• Utrzymanie bieżące i remonty sieci kanalizacyjnej – udrożniono 6 zatorów sieci kanalizacji 

sanitarnej; odbiór ścieków poprzez eksploatację przepompowni ścieków 

• Nabyto urządzenia kanalizacyjne o łącznej długości – 129 m 

  

 

 
 
 
  
 



  
OŚWIATA  

• Dofinansowanie do niepublicznego przedszkola 

Jaś i Małgosia w Jarząbkowicach  

(w styczniu 2022 - 965 zł na dziecko)  

• Wypłata stypendiów szkolnych oraz sportowych 

• Dofinansowanie z budżetu gminy do prowadzenia 

i utrzymania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  

w Golasowicach  

 

  

 

• Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół 

• Darmowa komunikacja dla uczniów 

dojeżdżających do szkół powyżej 3 km i odjazd  

do obiektów sportowych: basen, lodowisko 

 

• Teren zielony wraz ze skarpami obok 
boiska szkolnego ZSP Golasowice został 
przebudowany i zagospodarowany  
na strefę relaksu.  



  ODSŁONIĘCIE POMNIKA KU CZCI POWSTAO ŚLĄSKICH 

Z okazji 100. rocznicy przyłączenia 
Śląska do Polski 22 czerwca 2022 r. 
przy Domu Ludowym miało miejsce 
odsłonięcie pomnika ku czci Powstao 
Śląskich 



 
 

 

• Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż 

chodnika usytuowanego przy DW 938  

na odcinku od ulicy Owocowej  

w Jarząbkowicach w kierunku ulicy 

Zawadzkiego w Golasowicach – etap II  

      Koszt:  55.000,00 zł   

 

•  Zakup lampek choinkowych  

      Koszt: 230,00 zł   

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

Fundusz Sołecki 2022 
 

Środki z budżetu gminy do dyspozycji mieszkańców sołectwa 
Jarząbkowice 



  Inicjatywa lokalna –  20.900 zł  

 Dzień Seniora 

 Festyn sportowo-rekreacyjny z okazji Dnia 

Dziecka 

 Biesiada Andrzejkowa 

 Biesiada jesienna 

 Dzień Kobiet 

 Ognisko integracyjne z kapelą góralską 

 Festyn dożynkowy 

Wnioskodawca:  
Grupa mieszkańców sołectwa Jarząbkowice 



  POMOC OSOBOM Z UKRAINY 
 
• organizacja pomocy dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie:   

 3 miejsca pobytu: GOS, Jarząbkowice, Pniówek,  nowe dodatki wypłacane 
 przez Ośrodek Pomocy Społecznej, wyrabianie dokumentów tożsamości w UG 
 Pawłowice, organizacja zbiórek i punktu pomocy dla osób potrzebujących  
 w Golasowicach, współorganizacja spotkań z PUP Pszczyna   

 
• W okresie od 9 marca do 6 maja 2022 r. w Domu Ludowym w Jarząbkowicach 

przygotowano 30 miejsc noclegowych dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie – 
przez cały ten okres większość miejsc była zapełniona. 

 

 

 
 

 
 



  
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

2) Gmina Pawłowice dla OSP Jarząbkowice  
      zakupiła: 

 6x latarka LED 

 1x kompresor powietrza 

 6x kamizelka odblaskowa (z napisem Straż) 

 1 komplet masek krtaniowych 

 2 pary woderów 

 5 par rękawic strażackich 

Łączna kwota wydatków: 3.600,00 zł 
 
 

 

 

  

 

Męska drużyna pożarnicza OSP 
Jarząbkowice zajęła I-sze miejsce  
w Powiatowych Zawodach Sportowo-
Pożarniczych, które odbyły się w Woli  
w gminie Miedźna 

1) Wykonano konserwację syreny 
strażackiej. Koszt: 5.000,00 zł 



  

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

16 miejsce w skali kraju dla Gminy Pawłowice  
w Rankingu Samorządów "Rzeczpospolitej"  

w kategorii gmin wiejskich 
(1 miejsce w powiecie, 3 miejsce w województwie)   

o Wsparcie Zespołu 
Jarząbkowianki: uzupełnienie 
elementów strojów, 
sfinansowanie  wyjazdów na 
konkursy, opłata instruktorów 
oraz gospodarza domu 
ludowego. 



  
OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

W 2022 roku:  
505 udzielnych porad w Punkcie Informacyjnym Ekodotacje 
 
Dofinansowania do wymiany kotłów:  178 rozliczonych wniosków 
 
- 1.243.350,00 zł ogólnej kwoty dofinansowania 
- 32 kotły węglowe z automatycznym załadunkiem paliwa,  
- 17 kotłów na biomasę z automatycznym załadunkiem paliwa,  
- 96 kotłów gazowych,  
- 32 pompy ciepła,  
- 1 kocioł elektryczny  
 
W Jarząbkowicach z dofinansowania skorzystało 4 wnioskodawców 
 
 
Dofinansowanie do azbestu:  
 
Gmina Pawłowice otrzymała dofinansowanie unijne 
w wysokości: 726.574,30 zł 
w Jarząbkowicach z dofinansowania skorzystało 2 wnioskodawców 

  
  
 
   usunięto 3,475 ton odpadów 
 

 

 

 

 

 

 
 



  
OCHRONA ŚRODOWISKA 

 
Odbiór odpadów:   
 
– zmniejszenie zbiórki popiołu dzięki dotacjom do wymiany kotłów, wzrost       
ilości odpadów segregowanych, nieznaczny spadek ilości odpadów  zmieszanych 
pozwala utrzymać średnią ilość odbieranych odpadów od  mieszkańca na 
dotychczasowym poziomie  
 
- po ogłoszeniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów w 2023 roku cena  

nie zmieniła się i pozostaje na poziomie 25,50 zł/m-c na osobę (z ulgą  
na kompostowanie – 22,50 zł)  
 

- 17 budek lęgowych dla ptaków rozdysponowanych wśród uczniów klas IV SP 
Golasowice 
 
 

 

 

 

 
 

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



  OGÓLNODOSTĘPNE INWESTYCJE GMINNE 

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



  OGÓLNODOSTĘPNE INWESTYCJE GMINNE 

Modernizacja lodowiska 
I etap w 2022: 
2 960 413,73  zł  

 
II etap w 2023 
dofinansowanie 1 243 800,00 zł  
z Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej  
 



  
Nowe zadania Gminy w 2022 roku   

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

i sprzedano 426,8 ton opału    
 
- Rozwój linii kolejowych  
1) Gmina ogłosiła przetarg na  projekt drogi dojazdowej  i parkingu przy peronie,  
który w 2023 roku ma powstad w Pawłowicach pomiędzy DW 933 ul. Pszczyoska  
i ul. Zapłocie i umożliwi zatrzymywanie się pociągu relacji Gliwice-Wisła    
 
2) w trakcie jest odtworzenie połączenia 
 Jastrzębie-Zdrój – Katowice przez Pawłowice  
(Gmina partycypuje w kosztach projektu  
realizowanego przez województwo  
z dofinansowaniem unijnym)  



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ  


