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Dotyczy: zadań zaplanowanych do realizacji w sołectwie w 2021 r.  
 
 W roku 2021 w sołectwie Osiedle Pawłowice realizowane przez Gminę będą 
podstawowe zadania zapewniające zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców, 
między innymi:  
• bieżące utrzymanie i remonty istniejącej infrastruktury drogowej, 
• bieżące utrzymanie i remonty sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 
• bieżące utrzymanie placów zabaw dla dzieci i urządzeń wysiłkowych, 
• całoroczne utrzymanie zieleni ozdobno-rekreacyjnej, 
• finansowanie lokalnego transportu zbiorowego, 
• utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego, 
• dofinansowanie działalności Policji dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców - 

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

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

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

Ponadto w roku 2021 przewiduje się realizację następujących zadań w zakresie 
robót inwestycyjnych, remontowych i projektowych:  
• termomodernizacja  wraz z przebudową budynku Ośrodka Zdrowia  

przy ul. Górniczej (termomodernizacja oraz dostosowanie budynku dla osób 
niepełnosprawnych oraz przepisów p.poż.), 

• przekładka zdeformowanych chodników (deptak, ul. Wojska Polskiego,  
ul. Górnicza), 

• nakładka wielkopowierzchniowa parkingu przed blokiem przy ul. Polnej 27, 
• zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego – opracowanie dokumentacji  

i rozpoczęcie budowy obiektów (moduły parkingowe dla rowerów, moduły 
przystankowe rekreacyjne, przystankowe urządzenia edukacyjno-zabawowe, 
zadaszenia fotowoltaiczne, wiaty autobusowe, automatyczne toalety), 

• wymiana konstrukcji drewnianej słupów budownictwa socjalnego ul. Polna 37, 
• montaż ławek przy skateparku, 
• złożenie wniosku o dofinansowanie do przebudowy i wymiany poszycia dachowego 

lodowiska,  
• Wodny Plac Zabaw – uzyskanie pozwolenia na budowę, złożono wnioski o wsparcie 

finansowe do Fundacji JSW i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.   
 
W zakresie wodociągów i kanalizacji w 2021 r. planuje się realizację następujących 
zadań: 

• renowacja kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Pawłowice, 
• wymiana uszkodzonych hydrantów, 
• wymiana uszkodzonych zasuw liniowych, 
• wymiana wodomierzy, 
• wymiana starych stalowych przyłączy wody do nieruchomości zakwalifikowanych jako 



 

  

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

wodomierzowych, 
• remonty na sieci wodociągów,  
• renowacja odcinków kanalizacji przy bloku przy ul. Polnej 18, 
• kamerowanie kanalizacji z pomiarem spadków w celu wytypowania odcinków 

nadających się do renowacji, 
• modernizacja przepompowni PO-1 oraz wymiana/budowa odcinka kolektora tłocznego 

pomiędzy przepompowniami PO1 – PO2, 
• zadymianie kanalizacji w celu wyeliminowania napływu wód przypadkowych  

i ewentualnie nielegalnie odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej, 
• wieszanie kostek deratyzacyjnych w miejscach narażonych na pojawienie  

się szczurów. 
 

W 2021 r. będą również realizowane przedsięwzięcia, ujęte w uchwalonym przez 
zebranie wiejskie wniosku sołectwa o przyznanie środków z funduszu sołeckiego tj. 

• wykonanie projektu na remont traktu spacerowego wraz z zagospodarowaniem 
terenów przyległych 

• projekt, zakup i budowa oświetlenia (pomiędzy ul. Górniczą 12 i 13), 
• projekt, zakup i budowa oświetlenia (chodnik od ul. Górniczej 2), 
• zakup i montaż ławek, donic kwiatowych, drzewek kulistych, krzewów ozdobnych, 

 
Ponadto planuje się również:  

• zakup dla Osiedlowego Domu Kultury ozdób świątecznych, materacy na potrzeby 
zajęć musicalowych, sprzętu do edycji dźwięku, sprzętu fotograficznego, 

• zakup strojów lub ich elementów oraz sfinansowanie wyjazdów na konkursy zespołu 
Margo, 

• ZSP Pawłowice – utworzenie pracowni interaktywnej na 24 stanowiska, remont 
świetlicy, utworzenie sieci internetowej na terenie szkoły, wymiana lamp w małej sali 
gimnastycznej, wyposażenie kuchni w przedszkolu, 

• ZSO - wykonanie monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego + zakup serwera, 
doposażenie szkoły w ramach projektu „Kształcimy zawodowców”. 

 
Realizacja wyżej wymienionych zadań może ulec zmianie w zależności 

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