
Zebranie wiejskie w Golasowicach 
Sprawozdanie z najwa żniejszych działa ń gminy w sołectwie

13 lutego 2020 roku



INWESTYCJE KUBATUROWE 

Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Golaso wicach
1,5 mln zł 

- wymiana pokrycia dachowego 
- odmalowanie elewacji
- wybudowanie dwóch dodatkowych pracowni (chemia i fi zyka)
- przebudowa  korytarza, wydzielenie klatki schodowej  wraz z instalacj ą 

oddymiania i napowietrzania 



INWESTYCJE DROGOWE

Przebudowa ul. Stanisława Lema 
717 tys. zł 

Droga o szeroko ści 4,5 m i długo ści ok 230 m, nawierzchnia o podwójnej 
warstwie asfaltu, wykonano kanalizacj ę deszczow ą, wzdłu ż jezdni poło żono 
kraw ężniki i przebudowano zjazdy do posesji, dodatkowo wy budowano 
drugie skrzy żowanie z s ąsiaduj ącą ul. Konopnick ą 



REMONTY NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH 

Bieżące remonty cz ąstkowe nawierzchni dróg gminnych:
• ul. Św. Franciszka - utwardzenie nawierzchni frezem asfal towym na odcinku 

215 m

Remonty wielkopowierzchniowe:  
ul. Norwida na odcinku 385 m 
i ul. D ąbrowskiej na odcinku 215 m



INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA 

Projekt 
wymiana odcinka sieci wodoci ągowej wzdłu ż ul. Długiej

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo –
kosztorysowej dla wymiany sieci wodoci ągowej w rejonie 

ul. Długiej – ul. Reymonta w Golasowicach. 
Planowany termin opracowania dokumentacji to 31.03. 2020 r.



FUNDUSZ SOŁECKI
53.717,10 ZŁ

Zakup i monta ż betonowego stołu do gry w tenisa stołowego przy ZSP 

Zakup zestawów piknikowych na wyposa żenie ZSP 

Zakup 2 szt. namiotów ogrodowych 6x3 m z odwa żnikami

Zakup dwóch siatek do bramek piłkarskich

Utwardzenie nawierzchni przy urz ądzeniach wysiłkowych przy ZSP 

Remont i modernizacja pomieszcze ń
sanitarnych w OSP Golasowice



FUNDUSZ SOŁECKI
OŚWIETLENIE 

- zakup i monta ż punktu świetlnego na drodze gminnej przy ul. Prusa

- zamontowanie dwóch punktów świetlnych na istniej ącej sieci o świetlenia
ulicznego na drodze gminnej przy ul. Tuwima



REMONTY ZREALIZOWANE PRZEZ GZK

- remont pomieszcze ń sanitarnych w OSP Golasowice (fundusz sołecki)

- zabudowa plenerowego stołu do ping-ponga dla ZSP (fundusz sołecki)

- prace brukarskie przy urz ądzeniach wysiłkowych dla ZSP (fundusz

sołecki)

- zabudowa odnowionych tablic ogłoszeniowych przy ul. Kono pnickiej

i ul. Zawadzkiego

- wymiana tablicy z map ą sołectwa



Drogi

- letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatow ych wraz z odwodnieniem  
- roczny przegl ąd wszystkich dróg gminnych i obiektów mostowych 
oraz inwentaryzacji reklam wraz z fotorejestracj ą

UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY

Zieleń
Całoroczne utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych w raz z obsad ą
kwiatami jednorocznymi i cebulami kwiatowymi.



UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY

Energia i o świetlenie 

- 234 oprawy świetlne , koszt utrzymania 1 oprawy wyniósł ok. 500 ,00 zł.

- iluminacje świąteczne 

- wykonanie projektu do świetlenia skrzy żowania ulic Zawadzkiego 

i Kraszewskiego z drog ą DW 938 

- w 2020 r. - wymiana o świetlenia ulicznego na lampy LED (73 sztuki 

w ramach projektu unijnego) 



UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY

Komunikacja
- nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji publicznej w ykonywanej 

przez 5 linii komunikacji lokalnej i 6 linii MZK or az przewo źników 
komercyjnych

- wdro żenie docelowej organizacji ruchu dla nowych przysta nków w zwi ązku
z  rozbudowaniem od 2 wrze śnia linii L5 w relacji Pawłowice – B ąków 
(6 kursów w dni nauki szkolnej) 

- objęcie  ul. Prusa, ul. Kochanowskiego, ul Słowackiego lini ą komunikacji 
lokalnej (od 1 lutego  2020 r. jest to linia L6 )

- wprowadzenie zmian w rozkładach jazdy L1 i L2 w zwi ązku ze zmian ą 
w SP1 godzin lekcyjnych

wzrost stawek za wozokilometr :
• komunikacja lokalna  

(z 2,45 zł na 3,48 zł) 
• międzygminna 

(z 4,95 zł na 5,88 zł) 
• powiatowa 

(całość z 35.000 zł do 85.000 zł)  



OCHRONA ŚRODOWISKA
Dopłaty do wymiany kotłów w ramach gminnego 

Programu Ograniczenia Niskiej Emisji 
(ok. 3,3 mln zł z WFO ŚiGW na lata 2018/2019)

w 2019 r. w gminie wymieniono 294 sztuki starych ko tłów na paliwa stałe, 

w tym 28 sztuk w Golasowicach  
(9 kotłów gazowych, 19 kotłów w ęglowych z podajnikiem 5 klasy) 

PSZOK 
* wprowadzenie regulaminu 
odbioru odpadów 
* przesuni ęcie budowy PSZOK–u 
na 2020



Zakup nowego wozu ratowniczo-po żarniczego dla OPS Golasowice,
Renault, model D16 wyposa żony 
w sprz ęt ratowniczy i ga śniczy.

Koszt 759.992,40 zł, 
z czego gmina Pawłowice na ten cel przekazała 400 t ys.



POZYSKANE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE

- Unieszkodliwianie wyrobów zawieraj ących azbest poprzez demonta ż, 
utylizacj ę oraz wymian ę pokry ć dachowych w budynkach prywatnych na 
terenie gminy  1 mln zł  (35 umów) – w trakcie realizacji 

- Budowa instalacji fotowoltaicznych dla instytucji pu blicznych 
w Gminie Pawłowice – etap 2: Centrum Kultury, 
ZSO, Osiedlowy Dom Kultury, SP nr 2  700 tys. zł – realizacja 2020 

- Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Gminie Pawłowice 
(mini centra przesiadkowe, wiaty rowerowe, toalety, przystanki w ka żdym 
sołectwie )  5,5 mln zł  - realizacja 2020/2021 (centrum przesiad kowe)

- Poprawa efektywno ści o świetlenia w gminie Pawłowice 
(wymiana  1020 lamp na LED – 73 w Golasowicach) 
2 mln zł - realizacja 2020



Fundacja JSW

Dofinansowanie gminnych  inicjatyw:  

- kupno samochodu dla policji 

- organizacja uroczysto ści 11 listopada  

- badania na borelioz ę dla mieszka ńców

- Bieg Pawłowicki 2020

Zakup auta służbowego dla Komisariatu Policji w 
Pawłowicach 

Obchody Święta Niepodległości 11 listopada



Inicjatywa lokalna – 7.500,00 zł 

„Spotkanie seniorów sołectwa Golasowice” – 1.500,00 zł

“Festyn rodzinny w sołectwie Golasowice” – 3.000,00 zł

“Festyn rodzinny NASZE GOLASOWICE” – 3.000,00 zł



GMINNE WYRÓŻNIENIA 
DLA OSÓB, INSTYTUCJI, ORGANIZACJI ZWI ĄZANYCH 

Z SOŁECTWEM 

Zespół wokalny „VIOLA” 
Laureat XVII edycji nagrody 
„Za Zasługi dla Gminy Pawłowice” 2019 r. 

Jubileusz 20 –lecia działalno ści 



SPORT 

Zwyci ęstwo  dru żyny z Golasowic w turnieju 
„Puchar Sołectw Gminy Pawłowice”



BIBLIOTEKA filia GOLASOWICE

- 238 zapisanych czytelników
- 3850 wypo życzonych ksi ążek, czasopism
- 2785 odwiedzin czytelników 
- 969 osób skorzystało z internetu

w ciągu roku  zorganizowano: 
• imprezy oraz warsztaty dla dzieci współorganizowane  z bibliotek ą 

szkoln ą 
• zajęcia w czasie wakacji i ferii
• cykl zaj ęć dla dorosłych „EKO-DEKO – biblioteczne zaj ęcia 

twórcze” skierowany do kobiet 50+ (współorganizacja )



Migawka z gminy Pawłowice 2019 
Konkurs fotograficzny 

Sierpniowe Pole 
Martyna Skrond

– II miejsce

Brama 
Wiktoria Macura



Konwent Wójtów i Burmistrzów 
Śląskiego Zwi ązku Gmin i Powiatów 

(wizyta europosłanki El żbiety Bie ńkowskiej)



Promocja eko -targu i warsztaty o zdrowym od żywianiu 
dla przedszkolaków w ramach Dni Promocji Zdrowia

równie ż: bezpłatne badania dla mieszka ńców ,  warsztaty prozdrowotne dla 
seniorów, wydanie kolorowanki  dla najmłodszych, ot warte zaj ęcia sportowe 
borelioza .  



DODATKOWE PLANY NA 2020 

• ciąg dalszy rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

• przebudowa drogi dojazdowej do Zespołu Szkolno-Prze dszkolnego 
(ul. Sienkiewicza),

• budowa o świetlenia przy ul. Zawadzkiego z odcinkiem  ul. Kon opnickiej 
od nr 2A do nr 1,

• przebudowa i remont stacji uzdatniania wody,

• przebudowa sieci wodoci ągowej wzdłu ż DW 938 do ul. Prusa,

• budowa centrów przesiadkowych wraz z infrastruktur ą towarzysz ącą



Fundusz Sołecki 2020
środki z bud żetu gminy do dyspozycji 

mieszka ńców sołectwa Golasowice

• zakup sprz ętu nagła śniającego,
• iluminacje świetlne LED świąteczne,
• rolety zewn ętrzne do altany,
• zakup kompletów stroi piłkarskich dla reprezentantó w Sołectwa,
• zakup sprz ętu ratowniczego dla jednostki Ochotniczej Stra ży 

Pożarnej,
• modernizacja instalacji elektrycznej przy budynku n a boisku MKS 

Promyk,
• zakup i monta ż punktu świetlnego na drodze gminnej przy ul. Prusa 

za nr 20,
• zakup pomieszczenia na cele gospodarcze na boisko M KS Promyk 

Golasowice,
• zakup piłkochwytów na boisko przy ul. Konopnickiej w  

Golasowicach



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


