
Zebranie wiejskie w Jarz ąbkowicach
Sprawozdanie z najwa żniejszych działa ń gminy w sołectwie

20 lutego 2020 roku



INWESTYCJE KUBATUROWE 

Zagospodarowanie terenu przy boiskach wielofunkcyjn ych 
przy ul. Kasztanowej w Jarz ąbkowicach – 122 796,27 zł

- zabudowa niskiego ogrodzenia przy istniej ącym placu zabaw
- przebudowa istniej ących urz ądzeń zabawowych
- zabudowa nowego zestawu zabawowego i nawierzchni z kostki brukowej 

i piasku



INWESTYCJE DROGOWE

Budowa chodnika wzdłu ż drogi powiatowej ul. Wiejskiej 
całkowity koszt zadania 436 389,57 zł  

336 389,57 zł  - dofinansowanie z bud żetu gminy Pawłowice

chodnik o długo ści 342,80 mb i szeroko ści 2,0 m  wraz z przebudow ą 
zjazdów i odwodnieniem w postaci kanalizacji deszcz owej i wymian ą 

przepustu



REMONTY NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH 

- w ramach remontów wielkopowierzchniowych dróg:  
utwardzenie nawierzchni ul. Owocowej na odcinku 80 m. 

- bieżące remonty cz ąstkowe nawierzchni dróg gminnych w sołectwie 



FUNDUSZ SOŁECKI

- Budowa o świetlenia ulicznego przy ul. Wiejskiej (6 opraw) 
od numeru 16 do ul. Grobla w sołectwie B ąków (długo ść ok. 240 m)
37.659,53 zł

- Zakup żaluzji antywłamaniowych do altany przy ul. Kasztanowej
8 000,00 ZŁ



REMONTY ZREALIZOWANE PRZEZ GZK

- monta ż żaluzji antywłamaniowych w altanie przy ul. Kasztano wej 
- 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 rekreacyj nych wraz z obsad ą 
kwiatami jednorocznymi, cebulami tulipanów i narcyz ów



UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY

Energia i o świetlenie
- Całoroczne utrzymanie sprawności oświetlenia 99 + 16 nowych opraw

zinwentaryzowanymi zgodnie z granicami administracyjnymi sołectwa.

- Całkowity koszt utrzymania 1 oprawy w ubiegłym roku wyniósł ok. 500,00

złotych.

- Montaż iluminacji świątecznych na terenie gminy.

- w 2020 r. - wymiana o świetlenia ulicznego na lampy LED - 47 opraw do

wymiany – I etap w ramach projektu unijnego: „Poprawa efektywności

energetycznej oświetlenia drogowego na terenie gminy Pawłowice”

- Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Piaskowej (10 opraw)



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 
przy ul. Piaskowej w zwi ązku  z utworzeniem od 2 wrze śnia linii relacji 
Pawłowice – B ąków (6 kursów w dni nauki szkolnej) 

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 14 sztuk w Jarz ąbkowicach  
(6 kotłów gazowych, 8 kotłów w ęglowych z podajnikiem 5 klasy) 

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



OCHRONA ŚRODOWISKA

DZIAŁALNO ŚĆ SPÓŁKI WODNEJ: 

utrzymanie rowów melioracyjnych  
- dwa koszenia rowów melioracyjnych – ł ącznie 20.290 metrów 
- konserwacja – 1.760 metrów

kwota dotacji udzielonej z bud żetu gminy – 36 172,59 zł 



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 – 47 w Jarz ąbkowicach) 
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 2019 – 14 400,00 zł 

• “Spotkanie z okazji Dnia Kobiet”

• “Świąteczne Warsztaty Cukiernicze” 

• “Dzie ń Dziecka – festyn sportowo-rekreacyjny”

• “Festyn do żynkowy” 

• “Ognisko integracyjne z kapel ą góralsk ą”

• “Biesiada jesienna” 

• “Biesiada Andrzejkowa” 



COROCZNY WYSTĘP ZESPOŁU 
„JARZ ĄBKOWIANKI” PODCZAS CECYLIADY

25 LAT DZIAŁALNO ŚĆI



Towarzyski mecz na zako ńczenie cało ściowego  
zagospodarowywania terenu wokół boisk i przebudowy placu zabaw 

dla dzieci . Mecz piłki no żnej  rozegrany została pomi ędzy 
pracownikami Urz ędu Gminy w Pawłowicach a stra żakami 

z Ochotniczej Stra ży Pożarnej w Jarz ąbkowicach. 
Imprez ę sędziowali Franciszek Dziendziel – Wójt Gminy Pawłowice  

oraz Dariusz Czakon – radny i sołtys Jarz ąbkowic.

Mecz Towarzyski



V Bieg Pawłowicki 

Magdalena Stuchlik z Jarz ąbkowic - I miejsce dla Najszybszej Mieszkanki 
Gminy Pawłowice

Marek Stuchlik z Jarz ąbkowic – II miejsce dla Najszybszego Mieszka ńca 
Gminy Pawłowice



OSP Jarząbkowice
We wrześniu odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze. Wzięło w nich udział 16 

drużyn ochotniczych straży pożarnych z powiatu pszczyńskiego. W klasyfikacji generalnej w 

Grupi „A” – męska drużyna pożarnicza OSP Jarząbkowice zajęła I miejsce.



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 

• kontynuacja prac projektowych, wykup nieruchomo ści oraz rozpocz ęcie 

robot budowlanych przy przebudowie ul. Kwiatowej,

• kontynuacja prac projektowych na przebudow ę ul. Bocznej,

• budowa centrów przesiadkowych wraz z infrastruktur ą towarzysz ącą,

• wykonanie modernizacji o świetlenia ulicznego w ramach zadania 

”Poprawa efektywno ści energetycznej o świetlenia na terenie gminy” –

etap I.



Realizacja przedsi ęwzięć z bud żetu gminy, 
które uj ęto w uchwalonym przez zebranie wiejskie 

wniosku sołectwa Jarz ąbkowice 
o przyznanie środków z funduszu sołeckiego 

• zakup strojów sportowych,

• budowa o świetlenia ulicznego przy ul. Rolniczej w Jarz ąbkowicach,

• zakup namiotu ekspresowego umo żliwiaj ącego organizowanie imprez 

integracyjnych oraz pobudzanie aktywno ści obywatelskiej 

i upowszechnianie idei samorz ądowej,

• zakup i monta ż poidełka plenerowego na terenie rekreacyjno sporto wym 

przy ul. Kasztanowej w Jarz ąbkowicach



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


