
Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym  

od 27 września do 24 października 2022 r. 

 
1) wykonanie budżetu Gminy Pawłowice (ogółem)  

a) na 30 września 2022 r.  
- dochody wykonano w wysokości: 102 998 522,96 zł, tj. 75,7% planu 
                (plan: 136 118 953,82 zł) 
- wydatki wykonano w wysokości: 90 886 825,79 zł, tj. 55,0% planu 
                (plan: 165 271 058,32 zł)              
                                                         

2) zadłużenie na dzień 25.10.2022 r.  
- z tytułu pożyczki WFOŚiGW  4 169 243,00 zł 

 
3. Trwają prace nad planem budżetu na 2023 rok 

  
Inwestycje i bieżące utrzymanie dróg 
Zakończono prace związane z ostatnim koszeniem poboczy dróg gminnych i powiatowych.  
 
Trwają prace związane z II etapem remontu cząstkowego wielkopowierzchniowego nawierzchni dróg 
gminnych oraz remontem oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych w sołectwach 
Pniówek i Pawłowice. 
 
Przygotowano dokumentację przetargową do postępowania na III etap remontu dróg gminnych  
w 2022 r.  
 
W związku z wysokimi stawkami w złożonych ofertach na zimowe utrzymanie dróg gminnych  
i powiatowych przetarg unieważniono i przygotowano ponowny.  

Trwają roboty związane z remontem odwodnienia przy drogach gminnych – czyszczenie przepustów, 
rowów oraz naprawa uszkodzonych elementów odwodnienia.  
 
Wykonano projekty oświetlenia ulicznego: 

•  końcowego odcinka ul. Ruptawskiej  w Pielgrzymowicach 

•  ul. Śląskiej /wcinka/w Krzyżowicach.  

• ul. Górniczej w Pawłowicach 

I. Trwają zadania projektowe dróg: 

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

- przebudowa mostu w ciągu ul. Lipowej w Golasowicach  

- ul. Pieczarkowej oraz drogi gminnej równoległej do ul. Polnej w Pawłowicach   

 - drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą pomiędzy DW933 ul. Pszczyńską i ul. Zapłocie  
w Pawłowicach – w trakcie procedury przetargowej  

 
II. Zadania budowlane na drogach: 

  
1. „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Poprzecznej w Warszowicach  

wraz z odtworzeniem nawierzchni” Obecnie wykonywana jest konstrukcja jezdni, zakończono 
budowę kanalizacji deszczowej.  
 

2. Przebudowa drogi do pól ul. Myśliwska w Pawłowicach – trwają prace związane  
z wykonaniem konstrukcji jezdni.  

 
3. Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Gminie Pawłowice                       

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego 
wraz z poprawą infrastruktury transportu publicznego w Gminie Pawłowice – 
prowadzone są prace brukarskie w punktach przesiadkowych. Zamontowano 6 toalet 



automatycznych. Wykonano przyłącza wod.- kan. i energetyczne do toalet. Rozpoczęto prace 
związane z wykonaniem zadaszeń fotowoltaicznych na parkingu w sołectwie Warszowice.                                            

          
- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Wyzwolenia w Pawłowicach na odcinku  
od skrzyżowania z ul. Zapłocie do skrzyżowania z ul. Szybową – przekazano plac budowy. 
 
- Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przy drogach powiatowych –jeszcze  
w tym roku zostaną wykonane 3 przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej ul. Wodzisławskiej  
w Pawłowicach.  
 
- Poprawa bezpieczeństwa powodziowego poprzez przebudowę systemu odwodnienia  
w Centrum Pawłowic. Trwa przygotowywanie do przetargu.  

 

INWESTYCJE KUBATUROWE 

1. Zagospodarowanie terenu w Pawłowicach przy ul. Biskupa Pawłowskiego –  

przygotowany jest przetarg. 

2. Budowa Skateparku w Warszowicach – I etap (FS) –złożony wniosek o pozwolenie na budowę.  

3. Budowa wodnego placu zabaw na terenie Osiedla Pawłowice – trwają prace wykończeniowe.  

4. Budowa  sali  gimnastycznej  wraz  z  rozbudową  ZSP  Krzyżowice –  w sali gimnastycznej 
kończą się prace związane z montażem instalacji. Trwają  ostatnie prace tynkarskie oraz prace 
związane z zagospodarowaniem terenu w chodniki i opaski wokół budynków. 

5. Budowa placu zabaw przy PP Pielgrzymowice – Trwają prace wykończeniowe. 

6. Modernizacja kotłowni w SP Pielgrzymowice – wykonywana są prace związane z wydzieleniem 
kotłowni jako osobnej strefy pożarowej zgodnie z stanowiskiem PSP Pszczyna. 

7. Modernizacja pomieszczeń kuchennych w ZSP Pawłowice – zakończono prace. Obecnie 
kuchnia wydaje ok. 800 posiłków dziennie.  

8. Przebudowa placu zabaw przy ZSP Golasowice – zakończono roboty budowlane strefy relaksu.  

9. Adaptacja pomieszczeń w SP Pielgrzymowice – został otwarty przetarg na roboty budowlane.  

10.  Zabudowa urządzeń wysiłkowych na placu zabaw przy  ul. Stawowej w Warszowicach 
(FS) – podpisano umowę. 

11.  Termomodernizacja budynku ZSO w Pawłowicach – ograniczono zakres robót i ponowiono 
zaproszenie dla firm na zabudowę okien. 

 
 
Ochrona Środowiska i Rolnictwo 

1) W ramach realizacji zadania pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Pawłowice w roku 
2022” na wymianę 200 kotłów mamy podpisanych 193 umowy z czego 105 wnioskodawców już 
rozliczyło swoje inwestycje.  
 

2) W Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków tzw. CEEB trwa sprawdzanie, do których budynków 
nie złożono stosownej deklaracji. 

 
3) W referacie sprawdzane są wnioski o dodatek węglowy i dodatek na inne paliwa pod względem 

złożonych danych w deklaracji. Jednocześnie referat prowadzi sprawy związane z wypłatą dodatku 
do węgla i innych paliw dla podmiotów wrażliwych takich jak Kościoły, szkoły, ośrodki zdrowia, itp. 
 

4) Popisano umowę na wykoszenie gminnych rowów melioracyjnych.  
 
5) W ramach projektu pn.: „Kompleksowe unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu 

gminy Pawłowice”, z usuniętego azbestu rozliczyło się już 27 wnioskodawców. 
 

 

Gospodarka Przestrzenna, Geodezja i Mienie 
 
Podano do publicznej wiadomości wykazów: gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia, lokali 
przeznaczonych do wynajęcia oraz lokali przeznaczonych do oddania w użyczenie.  



 
Powołano Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną do końca 2024 r. jako organ doradczy  
w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy Pawłowice.  
 
Trwa sporządzanie „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Pawłowice wraz  z oceną 
aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego”.  
 

Integracja Europejska  

Złożono wnioski na realizację projektów unijnych dla obywateli Ukrainy na terenie gminy Pawłowice na:  

1) Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na 

terytorium Ukrainy; dofinansowanie 138 046,80 zł; 85% wartości projektu  

2) Wsparcie dla uczniów z Ukrainy; dofinansowanie 30 970,58 zł; 90% wartości projektu 

 

- Złożono wniosek o udzielenie promesy na zadanie „Przebudowa ul. Podlesie  

w Pielgrzymowicach i ul. Bocznej w Jarząbkowicach” – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski 

Ład 5 000 000,00 zł. 

 
Sprawy Obywatelskie 
Od 22 września z funduszu alkoholowego finansowane są zajęcia pozalekcyjne dla chętnych dzieci  
ze szkół gminy Pawłowice z tańca nowoczesnego oraz wycieczki autokarowe, piesze  i rowerowe, 
strzelectwa, dobrego wychowania, logicznego myślenia. Podobnie przekazano środki z tego funduszu 
na działania GOK-u. 

Do grudnia trwają w gminie Dni Promocji Zdrowia.  

Trwa okres rozliczania wniosków o przyznanie dofinansowania pracodawcom za wyszkolenie uczniów 
młodocianych.  

Do końca listopada można jeszcze skorzystać z bezpłatnych badań w celu wykrycia boreliozy.  

Podpisano umowę z Powiatem Pszczyńskim z przeznaczeniem dla Szpitala w Pszczynie na remont 
pomieszczeń.  
 
Akcja jodowa 
Wyznaczone zostały placówki szkolne na terenie Gminy Pawłowice, które będą w razie zaistnienia 
potrzeby dystrybuowały tabletki jodku potasu. Zamówione zostało prawie 26 tysięcy tabletek jodku 
potasu dla mieszkańców Gminy Pawłowice. 
 
7.10.2022 r. został zamknięty Punkt zbiorowego zakwaterowania obywateli z Ukrainy w Dom Ludowym 
na Pniówku; Zgodnie z zawartą ugodą – KWK Pniówek obiekt zostanie przekazany do remontu. Punkt 
zostanie w najbliższym czasie przekazany wykonawcy do prac remontowych. 
 
Punkt kurierski Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pszczynie 
W okresie międzysesyjnym przyjęto ogółem 321 spraw.  

 
GOS 

1. 11 października odbyły się mecze finałowe Ligi Tenisa Ziemnego. W rozgrywkach uczestniczyło 
36 zawodników, którzy rozegrali w sumie 112 meczy. 

 
2. W dniu 22 października zorganizowana została na basenie dyskoteka dla młodzieży pod hasłem 

„Wybierz marzenia nie uzależnienia”. 
 

3. Wybrano wykonawcę budowy systemu nawodnienia dla boiska trawiastego w Warszowicach. 
 
 



Wodociągi Pawłowice 
 
- Gmina podpisała umowę na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa p.poż. na terenie Gminy Pawłowice” – 
w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, wykonawcom przekazano plac budowy.  
- Podpisano umowę na zadanie „Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Golasowicach”. 
- Trwają prace związane z przebudową sieci wodociągowej przy ul. Górka–ul. Pszczyńska  
w Pawłowicach.  
- Trwa przebudowa przepompowni osiedlowej PO1. 
- Na podstawie decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 
24.09.2020 r. wprowadzono nowe stawki taryfowe za wodę/ścieki/opłatę abonamentową obowiązujące 
od 21.10.2022 r. do 20.10.2023 r.  

 
Gminny Zespół Oświaty 

1. 13 października 2022 zorganizowano obchody Dnia Edukacji Narodowej w GOK Pawłowice. 
Wójt wręczył dyplomy i kwiaty nagrodzonym dyrektorom szkół i nauczycielom. 

2. Wypłacono nagrody Wójta i Dyrektorów dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi:  
- nagroda Wójta dla 13 nauczycieli i 4 dyrektorów,  
- nagroda dyrektora dla 100 nauczycieli, 84 pracowników administracji i obsługi.  

 
Gminny Zespół Komunalny 
- Wykonano prace remontowe dachu części garażowej Kółka rolniczego  w Pielgrzymowicach. 
- Wykonano prace remontowe schodów bocznych w rejonie stołówki SP nr 1. 
- Wykonano prace remontowe w zakresie oczyszczenia elewacji z cegły na budynku GOK. 
- Wykonano prace remontowe schodów zewn. segmentu B budynku ośrodka zdrowia w Pniówku, 
- Przeprowadzono przeglądy kotłowni na paliwo stałe w budynkach administrowanych przez GZK. 
- W ramach porozumienia z OPS przekazano jeden lokal socjalny na sezon zimowy dla potrzeb osób 
bezdomnych. 
- Trwają prace przywracające użytkowanie Domu Ludowego Pniówek do pierwotnej działalności  
po opuszczeniu budynku przez uchodźców z Ukrainy.  

 
Prace cykliczne: 

a) Nasadzenia drzew i krzewów, 
b) obsługa logistyczna imprez kulturalnych, 
c) obsługa terenów zielonych, 
d) uzupełnianie ubytków w utwardzonych drogach gminnych, 
e) zbieranie śmieci z terenów sołectw, 
f) obsługa tablic ogłoszeniowych, 
g) montaż i uzupełnianie oznakowania , 
h) sprzątanie  przystanków autobusowych. 

 

Biblioteka 
Odbywają się kolejne spotkania z cyklu „Akademia Zdrowia w Bibliotece” dofinansowane 
z funduszy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i przeciwdziałania Narkomanii.   

Spotkania autorskie dla dzieci i młodzieży: z Magdaleną Zarębską, Roksaną Jędrzejewską-Wróbel,  
Zbigniewem Masternakiem.  

21 października odbyło się spotkanie z Sebastianem Riedlem oraz Marcinem Sitko, autorem książki 
„Rysiek Riedel we wspomnieniach”. Wieczór autorski połączony był z recitalem m.in. znanych utworów 
zespołu Dżem. Impreza odbyła się w Sali Bankietowej Centrum Kultury.   

Gminny Ośrodek Kultury  
- XI Ogólnopolski Przegląd Zespołów Ludowych „Złoty Talizman” 
- Cykl koncertów pt: „ Wieczór z klasyką” 
- Wernisaż wystawy malarstwa Joli Kołodziejczyk i Ewy Lis 
- Spektakl teatralny dla dzieci Podusiowy Teatrzyk 
- Koncert z okazji Dnia Nauczyciela 
- Spektakl z cyklu Wesołe Bajeczki 
- Spektakle w ramach pawłowickiego święta teatru Melpomania  
- Spektakl musicalowy dla młodzieży  



- Spektakl dla dorosłych „Madagaskar” 
- „Aktywni, bezpieczni i zdrowi” –  cotygodniowe spotkania dla seniorów 
- „Ślonski miszong” – warsztaty w izbie regionalnej dla dzieci 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej  
Na dodatek węglowy złożono 2098 wniosków. Wypłacono już kwotę 2 883 000 zł. 
 
Wydano 97 paczek żywnościowych dla osób najbardziej potrzebujących, bezdomnych, starszych  
i niepełnosprawnych. 
 
Dystrybucja węgla dla mieszkańców  
Na wniosek Wojewody Urząd Gminy zbiera informacje od mieszkańców o zapotrzebowaniu na węgiel 
pochodzący z rządowego programu zakupów interwencyjnych. Gmina prowadzi rozmowy z 3 firmami, 
które mogłyby realizować te dostawy. W sumie zapisały się 222 osoby na ponad 600 ton.  


