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Dotyczy: zadań zaplanowanych do realizacji w sołectwie w 2020 r.  
 
W roku 2020 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, urządzeń wysiłkowych i altan, 
• całoroczne utrzymanie zieleni ozdobno-rekreacyjnej i parków, 
• finansowanie transportu zbiorowego: lokalnego, międzygminnego i powiatowego, 
• utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego, 
• finansowanie robót melioracyjnych, 
• finansowanie działalności bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie 

Pawłowice oraz Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu - Zdroju, 
• dofinansowanie działalności Policji dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców-

dodatkowe patrole Policji,  
• finansowanie szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych, 
• finansowanie stołówek szkolnych, 
• dofinansowanie do niepublicznego żłobka,  
• realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym prowadzenie placówki 

wsparcia dziennego, 
• finansowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży, 
• dofinansowanie do organizacji pozarządowych, klubów sportowych, fundacji  

na realizację zadań publicznych, 
• dofinansowanie do realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej, 
• dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Sportu, Gminnego Ośrodka 

Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z filiami, 
• dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej, 
• organizacja gospodarki odpadami oraz punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych, 
• wyłapywanie bezpańskich psów, usuwanie padliny oraz przekazywanie rannych 

dzikich zwierząt do leśnego pogotowia, 
• dofinansowanie do zadań z zakresu ochrony środowiska ( utylizacja azbestu, 

oczyszczalnie przydomowe, wymiana kotłów), 
• bieżące utrzymanie budynków i obiektów komunalnych, 
• organizacja uroczystości i imprez okolicznościowych ( jarmarki, dożynki, spotkania 

z przedsiębiorcami). 
 
 

Ponadto w roku 2020 przewiduje się realizację następujących zadań w zakresie 
robót inwestycyjnych:  

• rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, 
• przebudowa drogi dojazdowej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  

(ul. Sienkiewicza), 
• budowa oświetlenia przy ul. Zawadzkiego z odcinkiem  ul. Konopnickiej od nr 2A 

do nr 1, 
 
 

• budowa oświetlenia przy skrzyżowaniu ulic Zawadzkiego, Kraszewskiego i DW938, 
• przebudowa sieci wodociągowej ul. Reymonta – Długa, 
• przebudowa i remont stacji uzdatniania wody, 
• przebudowa sieci wodociągowej wzdłuż DW 938 do ul. Prusa, 



 

  

• budowa centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 
• wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego w ramach zadania ”Poprawa 

efektywności energetycznej oświetlenia na terenie gminy” – etap I. 
 
 

W 2020 r. będą również realizowane przedsięwzięcia, ujęte w uchwalonym przez 
zebranie wiejskie wniosku sołectwa o przyznanie środków z funduszu sołeckiego tj.: 

• zakup sprzętu nagłaśniającego, 
• iluminacje świetlne LED świąteczne, 
• rolety zewnętrzne do altany, 
• zakup kompletów stroi piłkarskich dla reprezentantów Sołectwa, 
• zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Golasowicach, 
• modernizacja instalacji elektrycznej przy budynku na boisku MKS Promyk, 
• zakup i montaż punktu świetlnego na drodze gminnej przy ul. Prusa za nr 20, 
• zakup pomieszczenia na cele gospodarcze na boisko MKS Promyk Golasowice, 
• zakup piłkochwytów na boisko przy ul. Konopnickiej w Golasowicach. 

 
 

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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