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PROGRAM 
FUNKCJONOWANIA GMINY PAWŁOWICE DO ROKU 2007 

 
W celu prawidłowego funkcjonowania Gminy oraz poprawy warunków życia a tym samym 

zaspokojenia zbiorowych potrzeb jej mieszkańców, Rada Gminy usystematyzowała działania 
w niniejszym programie.  

 
Konsekwentna realizacja wcześniejszych programów funkcjonowania gminy tj. programu na lata 

1996-2000 r. oraz programu na lata 1999-2003 pozwoliła utrzymać tempo rozwoju gminy dzięki czemu 
gmina znacznie zmieniła się pod względem społecznym i gospodarczym . 
Odzwierciedleniem rozwoju jest kształtowanie się dochodów gminy, których wzrost pozwala na 
poprawę warunków socjalnych i bytowych mieszkańców a także na realizację nowych inwestycji 
i modernizację istniejących, co w znacznej mierze przyczynia się do przeciwdziałania bezrobociu. 
 
Zakładając, że rzeczywisty dochód gminy do roku 2007r. nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku do 
2003 r przyjmuje się następujące kierunki działań:  
 
I ROLNICTWO 
 
Gmina Pawłowice posiada 5.352 ha użytków rolnych, na których istnieje 1246 gospodarstw rolnych, 
w  większości są to gospodarstwa o wysokiej kulturze rolnej i hodowlanej. 
Zakłada się prowadzenie działań w kierunku wspierania tej produkcji przy jednoczesnym promowaniu 
gospodarstw wprowadzających do gospodarki nowości wynikające z postępu rolniczego przy 
zachowaniu ekologicznych form produkcji. 
W budżecie gminy zabezpieczone zostaną środki finansowe na realizację zadań związanych 
z rozwojem oświaty rolniczej, w tym szkolenia, pokazy, wyjazdy szkoleniowe, prenumeratę czasopism 
rolniczych. 
Program obejmuje następujące działania 
- organizację doradztwa dla rolników dotyczącego gospodarowania zasobami glebowymi i ich 
ochroną, 
- ochronę gruntów o wysokich klasach bonitacyjnych , 
- popieranie rozwoju agroturystyki i produkcji ekologicznej żywności, 
- ochronę terenów nie zdegradowanych i wspieranie prac przy rekultywacji terenów zdegradowanych , 
- dalsze promowanie rozwoju gospodarki rybnej oraz możliwości połączenia tej produkcji z rozwojem 
wędkarstwa i rozwojem agroturystyki , 
- prowadzenie w miejscowych placówkach oświaty edukacji ekologicznej, 
- informowanie rolników o możliwościach pozyskiwania środków z funduszy unijnych . 
 



1. MELIORACJE WODNE 
Na terenie gminy znajduje się 78 km rowów melioracyjnych. Realizacja zagadnień związanych 
z utrzymaniem urządzeń wodnych realizowana będzie przez Spółki Wodne działające 
w poszczególnych sołectwach. 
Gmina w ramach zabezpieczonych środków finansowych, na bieżąco prowadzić będzie konserwację 
cieków i potoków wodnych, to jest 
- Pawłówka w Pawłowicach 
- Jelonek w Pielgrzymowicach 
- Potok Osiński i Młynka w Warszowicach. 
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach w ramach zabezpieczonych własnych 
środków wykona w latach 2003 - 2004 regulację rzeki Pielgrzymówka. 
Gmina będzie interweniowała w odpowiednich zakładach górniczych w sprawie rekultywacji 
zdegradowanych terenów zalewanych i podtapianych w wyniku działalności produkcyjnej. 
 
2. LEŚNICTWO I ZADRZEWIENIA 
Gmina Pawłowice posiada 655 ha lasów pozostałości po Puszczy Pszczyńsko - Raciborskiej, 
zaliczonych jako lasy ochronne oraz stosunkowo dużo zieleni urządzonej, w tym parki, zieleńce              
i zadrzewienia o charakterze rekreacyjnym. 
Z ogólnej powierzchni lasów, 555 ha jest w administracji Nadleśnictwa Kobiór, 24 ha Nadleśnictwa 
Ustroń i 76 ha to lasy miejscowych właścicieli. 
Lesistość gminy wynosi 8,6% i w dużym stopniu odbiega od średniej województwa śląskiego która 
wynosi 10,1 % . 
 
Biorąc pod uwagę taki stan a jednocześnie dużą powierzchnię terenów zdegradowanych przez szkody 
górnicze i ziem o słabych klasach bonitacyjnych zakłada się zwiększenie lesistości gminy poprzez: 
- propagowanie wśród mieszkańców zalesiania gruntów rolnych o niskich klasach 
bonitacyjnych i gruntów zdegradowanych nie nadajacych się do upraw rolnych ,  
- zwiększenie nadzoru nad prawną ochroną drzew i parków zabytkowych w gminie, a znajdujących się 
w rejestrze „pomników przyrody", 
- opracowanie programu rewaloryzacji parków zabytkowych istniejących na terenie gminy, 
- rezerwowanie co roku środków finansowych na zakup sadzonek drzew i krzewów dla tworzenia 
terenów rekreacyjnych i wypoczynkowych oraz uzupełnianie zadrzewień w miejscach publicznych 
gminy. 
 
3. OCHRONA ŚRODOWISKA 
Podstawą do opracowania działań w zakresie ochrony środowiska w gminie stanowiącą część 
programu funkcjonowania gminy Pawłowice na lata 2003-2007 jest Program Ochrony Środowiska 
Gminy Pawłowice opracowany zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska 
(Dz. U. nr 62 poz. 627). Program ten określa w szczególności cele i priorytety ekologiczne, środki 
niezbędne do osiągnięcia przyjętych celów w tym mechanizmy prawno - ekonomiczne oraz możliwości 
zaangażowania środków finansowych gminy. W oparciu o wyżej wymieniony program          w zakresie 
ochrony środowiska przyjmuje się do realizacji następujące działania: 
 



A. Propagowanie wiedzy ekologicznej wśród społeczeństwa gminy poprzez: 
- prowadzenie edukacji ekologicznej we współpracy z Polskim Klubem Ekologicznym, 
- organizację szkoleń, konkursów, olimpiad, wystaw z zakresu wiedzy ekologicznej, organizację 

„Dnia Ziemi", kontynuację poprawy estetyki osiedli i terenów wiejskich, organizację konkursów 
ogródków przydomowych i wzorowych zagród, organizację sprzątania świata, 

- dalsze propagowanie rozwoju agroturystyki poprzez wydawanie folderów, ulotek.  
 
B. Nadzór nad realizacją ustawy w sprawie utrzymania czystości w gminach poprzez: 
- wdrożenie regulaminu dotyczącego obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości     

w gminach, ustawy o ochronie środowiska i ustawy o ochronie zwierząt , 
- prowadzenie kontroli gospodarowania nieczystościami stałymi i płynnymi z gospodarstw 

domowych i podmiotów gospodarczych , 
- kontrolowanie firm wywożących ścieki i śmieci, 
- wskazywanie miejsc składowania i utylizacji substancji niebezpiecznych , 
- wzmożenie kontroli realizacji umów w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz 

umów dotyczących zbiórki padliny z terenu gminy, 
- prowadzenie w dalszym ciągu selektywnej zbiórki odpadów, 
- kontynuowanie dopłaty ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska do wymiany 

kotłowni tradycyjnych na kotłownie ekologiczne w celu zmniejszenia zanieczyszczenia tzw. niskiej 
emisji - zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy, 

- pozyskanie inwestora do budowy kompostowni odpadów zielonych, 
- utrzymywanie czystości na nieruchomościach gminnych .  
 
4. ŚCIEŻKI ROWEROWE 
Do 2007 r. planuje się bieżące utrzymanie istniejących ścieżek rowerowych oraz wytyczanie 
i oznakowanie nowych tj: 
- trasy łączącej Pawłowice z Pszczyną, tzw.: „Traktu Książęcego" o długości 5 km - termin 

realizacji do końca 2003 r. 
- ścieżki przyrodniczej przy ul. Wyzwolenia w Pawłowicach, dolina „Pawłówki" obok 

stawów w stronę Mizerowa - termin realizacji do końca 2004 r. 
- ścieżki przyrodniczo - kulturowej w Pielgrzymowicach od domu Karola Miarki, kościoła 

zabytkowego, pałacyku myśliwskiego - dolina „Pielgrzymówki" - termin realizacji do końca 2004 r. 
- ścieżki przyrodniczo - kulturowej w Pawłowicach od zabytkowego parku dworskiego wzdłuż trasy 

rowerowej „Trakt Cesarsko - Pruski" i stawu „Młyńskiego" - termin realizacji do końca 2005 r. 
 
Finansowanie działań związanych z rolnictwem, leśnictwem i ekologią w latach 2004 - 2007 będzie 
kształtowało się na poziomie środków budżetu gminy na rok 2003. 
 



II DROGOWNICTWO  
 
1. Aktualny stan dróg 
 

Sołectwo Drogi gminne w tym asfaltowanie 
Pawłowice 39,5 km 15,3 km 

Warszowice 37,5 km 11,9 km 
Krzyżowice 22,1 km 7,90 km 

Pielgrzymowice 34,5 km 18,4 km 
Golasowice 27,5 km 11,3 km 

Jarząbkowice 13,5 km 3,6 km 
Pniówek 12,0 km 7,5 km 
Razem 186,6 km 75,9 km 

 
   
2. W celu poprawy istniejącego stanu dróg w gminie a uwzględniającego zapotrzebowanie ludności, 
poprawę estetyki w gminie oraz planowany rozwój gminy do 2007 roku zostaną podjęte następujące 
działania: 
a) dalsza modernizacja dróg gminnych; 
b) budowa i modernizacja parkingów dla samochodów osobowych, ciężarowych;  
c) budowa chodników przy drogach o największym ruchu kołowym i pieszym;  
d) budowa i modernizacja zatok autobusowych; 
e) modernizacja skrzyżowań na drogach; 
f) budowa i odtwarzanie rowów przydrożnych ; 
g) modernizacja kładek i mostów nad potokami i rowami melioracyjnymi; 
h) utrzymanie i konserwacja zieleni przydrożnej i miejsc ogólnodostępnych (skwery, parki, budynki 
publiczne); 
i) wyprzedzające opracowanie projektów budowy, przebudowy dróg i chodników w oparciu o plan 
zagospodarowania przestrzennego gminy; 
j) doskonalenie komunikacji wewnętrznej gminy. 
 
3. Na realizację programu budowy i modernizacji dróg gminnych w latach 2004-2007 z budżetu gminy 
przewiduje się wydzielać następujące kwoty: 
w 2004 r. - 5 mln. złotych  
w 2005 r. - 5 mln. złotych  
w 2006 r. - 6 mln. złotych  
w 2007 r. - 6 mln. złotych  
Ponadto zakłada się coroczne pozyskiwanie funduszy z zewnątrz. 
 
4. W latach 2004-2007 Gmina Pawłowice zamierza przeprowadzić budowę i modernizację 
następujących dróg i chodników 
PAWŁOWICE: 
a) budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Miarki, Poprzeczna, 22 Lipca ;  
b) przebudowa ulic: Szkolna, Mickiewicza i 22 Lipca; 
c) budowa parkingu dla samochodów ciężarowych;  
d) asfaltowanie dróg : Szybowa - Zapłocie; 
e) recykling, ul. Dębina; 
f) modernizacja ul. Grzybowej; 
g) remont mostu nad DK - ul. Górka; 
h) przebudowa dróg: K. Miarki, Poprzeczna , 1 Maja, Nowa, 22 lipca , Astrów, Bratków, Ogrodowa; 
 



GOLASOWICE: 
a) budowa pętli autobusowej wraz z parkingiem obok szkoły; 
b) przebudowa dróg: ul. Cesarska, Tuwima, Konopnickiej, Słowackiego, Reymonta; 
 
JARZĄBKOWICE 
a) remont ulic: Suchej , Łąkowej , Kwiatowej;  
 
PIELGRZYMOWICE 
a) budowa ul. Słonecznej; 
b) przebudowa ulic: Brzezińskiej, Gawliniec, Zielonej, Sosnowej, Krzyżowej, Cieszyńskiej, 

Powstańców, Brzozowej, Gruntowej , Jasnej, Daszyńskiego, Ruptawskiej; 
 
WARSZOWICE 
a) przebudowa dróg: Stawowa, Osińska, Poprzeczna , Łąkowa; 
b) remont nawierzchni placu wokół OSP i drogi do boiska sportowego;  
c) asfaltowanie ul. Kolejowej; 
 
PNIÓWEK 
a) budowa ścieżki przez las - łącznik ul. Krucza do ul. Słowików;  
b) przebudowa ul. Kruczej; 
c) przebudowa ul. Kanarkowej;  
 
KRZYŻOWICE 
a) przebudowa drogi dojazdowej do Ośrodka Zdrowia;  
b) przebudowa ul. Kościuszki; 
c) przebudowa ul. Szkolnej; 
d) przebudowa ul. Ks. Kuboszka;  
e) budowa ul. Partyzantów; 
 
5. W ramach zawieranych z jednostkami samorządowymi porozumień przewiduje się w latach: 2004-
2007 realizację następujących dróg i chodników  
a) remont chodnika przy ul. Zjednoczenia; 
b) budowa zatok autobusowych : ul. Świerczewskiego i przy drodze krajowej; 
c) modernizacjaul. Świerczewskiego z przebudową skrzyżowań z ul. Zjednoczenia, ul. Górnicza                
i ul. Krucza; 
d) budowa dróg gospodarczych przy drodze krajowej;  
e) budowa chodnika przy ul. Kraszewskiego; 
f) budowa chodnika przy ul. Boryńskiej;  
g) budowa chodnika przy ul. Ligonia; 
h) droga do pól na Kolonii ul. Kochanowskiego; 
i) budowa drogi głównej południowej na terenie Gminy Pawłowice ( obwodnica Pawłowic); 
j) dokończenie budowy ul. Wiosennej; 
 



III DZIAŁALNOŚĆ REMONTOWO-BUDOWLANA I MIESZKANIOWA W GMINIE 
 
1. UTRZYMANIE, REMONT I KONSERWACJA ISTNIEJĄCEJ SUBSTANCJI MIESZKANIOWEJ 

I KOMUNALNEJ W GMINIE. 
 
A/ BUDYNKI MIESZKALNE 
Gmina podejmie działania zmierzające do sprzedaży mieszkań komunalnych, jednakże do tego 
czasu przewiduje się: 
 
PAWŁOWICE 
1."Agronomówka" ul. Pszczyńska 12.  
Bieżące utrzymanie. 
 
2. Budynek mieszkalny i gospodarczy ul. Zjednoczenia 15 
Bieżące utrzymanie 
 
3.Budynek część mieszkalna Przedszkola ul. Szkolna 1a 
Bieżące utrzymanie. 
  
KRZYŻOWICE 
1.Budynek "Dom Nauczyciela" ul. Szkolna 5 
Bieżące utrzymanie. 
 
2.Budynek mieszkalny + budynek gospodarczy ul. Szkolna 6 
Bieżące utrzymanie. 
Budynek gospodarczy do rozbiórki.  
 
WARSZOWICE 
1. Budynek mieszkalny+ budynek garaży ul. Pszczyńska 5 
Bieżące utrzymanie.  
Budynek garaży do rozbiórki.  
 
PIELGRZYMOWICE  
1.Budynek "Dom Nauczyciela" ul. Powstańców 8 
Bieżące utrzymanie.  
Sprzedaż lub rozbiórka . 
 
2.Budynek część mieszkalna Przedszkola ul. K. Miarki 
Bieżące utrzymanie. 
 



GOLASOWICE 
 
1. Budynek przedszkola i część mieszkalna Przedszkola ul. Zawadzkiego 25 
Bieżące utrzymanie - do rozbiórki  
 
PAWŁOWICE OSIEDLE 
 
1. Budynek mieszkalno-socjalny ul. Polna 37 
Bieżące utrzymanie. 
 
B/ BUDYNKI KOMUNALNE -POZOSTAŁE.  
 
PAWŁOWICE 
 
1. Budynek "A" Urzędu Gminy  
Bieżące utrzymanie i rozbudowa  
 
2. Budynek "B" Urzędu Gminy 
Bieżące utrzymanie - ze względu na zły stan techniczny docelowo przewiduje się przeznaczenie 
budynku do rozbiórki przy budowie Centrum Pawłowic. 
 
3. Budynek "C" Urzędu Gminy  
Bieżące utrzymanie. 
 
4. Budynek,, OPS " 
Bieżące utrzymanie.  
Modernizacja budynku. 
 
5. Dom przedpogrzebowy  
Bieżące utrzymanie. 
 
6. Budynek GZK Pawłowice  
Bieżące utrzymanie. 
 
7. Dom Kultury Pawłowice ul. Zjednoczenia  
Modernizacja budynku 
 
8. Dom Kultury Osiedle  
Bieżące utrzymanie. 
 
9. Budynek OSP Pawłowice 
Bieżące utrzymanie oraz dobudowa garażu i wykonanie wyjazdu do ul. Pszczyńskiej  
 
10. Przychodnia Zdrowia + garaże ul. Krucza 12  
Modernizacja budynku. 
 
11. Przychodnia Zdrowia nr 2 
 



ul. Górnicza  
Modernizacja budynku. 
 
12. Przychodnia Zdrowia Nr 1 ul. Zjednoczenia 
Modernizacja budynku lub sprzedaż. 
 
KRZYŻOWICE 
1.Budynek „Dom Ludowy" OSP  
Modernizacja obiektu 
 
2.Przychodnia Zdrowia z częścią mieszkalną.  
Modernizacja pod potrzeby. 
 
WARSZOWICE  
1.Budynek OSP  
Dokończenie modernizacji  
Bieżące utrzymanie.  
 
PIELGRZYMOWICE  
1.Budynek OSP 
Bieżące utrzymanie.  
 
GOLASOWICE  
1.Budynek OSP 
Bieżące utrzymanie.  
 
2.Budynek szatni na boisku ul. Konopnickiej 
Bieżące utrzymanie 
 
3.Przychodnia Zdrowia+ budynek garażu z mieszkaniem na poddaszu.  
Bieżące utrzymanie. 
 
JARZABKOWICE  
1.Budynek świetlicy KGW  
Bieżące utrzymanie lub sprzedaż  
 
2.Budynek OSP 
Bieżące utrzymanie. 
 
 PNIÓWEK 
1.Budynek „ Dom Ludowy"  
Bieżące utrzymanie 
 

Planuje się podniesienie standardu technicznego budynków, dostosowując je do wymogów 
obowiązujących w budownictwie jak: poprawa ocieplenia, zmniejszenia emisji spalin, poprawa estetyki 
obiektu, dostosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych . 
 



Bieżące utrzymanie i drobne naprawy budynków komunalnych mieszkalnych będą realizowane z opłat 
lokatorów. 
Remonty kapitalne i modernizacje budynków komunalnych będą finansowane z budżetu gminy. 
 
IV OŚWIETLENIE 
 
Potrzeby społeczne w tym zakresie są generalnie w całej gminie zaspokojone. 
Do roku 2007 według zgłoszonych potrzeb przez poszczególne sołectwa będzie rozważana celowość 
uzupełnienie dodatkowych punktów oświetlenia . 
Nowe oświetlenia dróg będą uwzględnione w opracowaniu kompleksowym budowy dróg natomiast 
w razie modernizacji istniejącej drogi należy uwzględnić także modernizację istniejącego oświetlenia. 
Finansowanie inwestycji oświetleniowych przewiduje się utrzymać na poziomie roku 2003 . 
 
V DZIAŁALNOŚĆ WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNA  
 
DZIAŁALNOŚC WODOCIĄGOWA 
W latach 2004-2007 przewiduje się 
 
1. Wymianę sieci wodociągowej z rur stalowych na rury PE  

a) Krzyżowice ulice: Szkolna, Ligonia . 
b) Warszowice ulice: Łąkowa, Kościelna. 
c) Od Stacji Uzdatniania Wody do centrum Pielgrzymowic. 
d) Pawłowice ulice : Karola Miarki , Świerczewskiego, Poprzeczna .  

2. Wykonywanie nowych sieci: Golasowice ul. Reja, ul. Słowackiego 
 
Bieżące utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przewiduje się finansować ze środków 
pozyskanych ze sprzedaży wody i odprowadzenia ścieków.  
Finansowanie działalności modernizacyjnej do roku 2004 wymagać będzie zapewnienia środków 
w budżecie gminy w wysokości 150.000,00 zł. 
W latach następnych środki na działalność modernizacyjną ujęte zostaną w taryfie opłat za dostawę 
wody i odprowadzenie ścieków. 
Przewiduje się utrzymanie dopłaty do taryfy zewnętrznej w celu ujednolicenia cen wody i ścieków 
w gminie. 
Realizacja głównych ciągów wodociągowych będzie finansowana z budżetu gminy.  
 
PROGRAM ZADAŃ REMONTOWO- MODERNIZACYJNYCH KANALIZACJI SANITARNEJ 
1. Modernizacja oczyszczalni ścieków - Krzyżowice. 
2. Modernizacja osiedlowych przepompowni sieciowych . 
3. Remont sieci kanalizacyjnej na Osiedlu oraz rurociągu tłocznego łączącego przepompownie 
osiedlowe. 
4. Modernizacja stopnia mechanicznego przy ul. Słowików wraz z kolektorem tłocznym do 
oczyszczalni ścieków. 
 



KANALIZACJA SANITARNA - zadania inwestycyjne  
 
1. W roku 2003 
w sołectwie Pawłowice: 
- do ukończenia pozostały ulice: Rolników, Wspólna, Leśna, które będą uwzględnione w „Koncepcji 

gospodarki ściekowej sołectw : Golasowice, Jarząbkowice i Pielgrzymowice". 
 
w Sołectwie Krzyżowice: 
- zostanie rozpoczęta realizacja zadania I tj. rurociągu tłoczno-grawitacyjnego dla sołectw 

Krzyżowice - Warszowice . 
 
w Sołectwie Warszowice: 
- w trakcie realizacji jest część zadania III ( ul. Stawowa, Osińska, Poprzeczna); 
- rozpoczęta zostanie realizacja zadania II ( ul. Kościelna, Pszczyńska, Boryńska ); 
- zostanie wykonany łącznik ( kolektor tłoczny z przepompownią łączący zad. III z kolektorem 

zadania I ). 
 
2. Program budowy i rozwoju sieci kanalizacyjnej w latach 2004 -2007r. obrazuje 
tabelaryczne zestawienie zadań kanalizacyjnych w poszczególnych sołectwach w rozbiciu 
finansowym na lata objęte programem.  
Program zakłada: 
- realizację budowy sieci kanalizacyjnych w sołectwach „północnych" tj. Warszowice, Krzyżowice, 
Pniówek w terminie do końca roku 2005 z wyłączeniem rejonów o małej gęstości zabudowy, 
- realizację budowy sieci kanalizacyjnych sołectw „ południowych" tj: Golasowice, Jarzabkowice, 
Pielgrzymowice z wyłączeniem „enklaw" zabudowy niewymagających pilnego skanalizowania 
w terminie do końca roku 2007.  
Finansowanie inwestycji kanalizacyjnych w latach 2004 - 2007 przewiduje się z budżetu gminy 
w wysokości: 
2004 - 3 500 tyś. zł.  
2005 - 5 000 tyś. zł.  
2006 - 6 000 tyś. zł.  
2007 – 6 000 tyś. zł.  
a pozyskanie funduszy z zewnątrz przyspieszy realizację założonych zadań . 
 



VI INWESTYCJE, MODERNIZACJE, REMONTY KUBATUROWE W GMINIE 
 
W roku 2003 
1. w sołectwie Pawłowice zostanie 
- Zakończona i oddana do użytku hala sportowa z zagospodarowaniem, otwarte obiekty sportowe 

obejmujące kompleks boisk sportowych oraz budynek zaplecza sportowego z trybunami dla 
widzów. Wszystkie te obiekty stanowią Gminny Kompleks Sportowy. 

- Rozpoczęty remont kapitalny ośrodka zdrowia przy ul. Kruczej 12 
- Rozpoczęta budowa centrum administracyjno - usługowo - handlowego Pawłowic ( projekt ) 
 
2. w sołectwie Golasowice 
zostanie rozpoczęta rozbudowa i modernizacja szkoły podstawowej z przedszkolem . 
 
3. w sołectwie Krzyżowice 
zostanie przeprowadzony remont Domu Ludowego. 
 
Na lata 2004-2007 nakłady finansowe na budowę, modernizację i remonty obiektów komunalnych
  w Gminie określa poniższe zestawienie. 
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Vll. PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
 
Cały teren gminy ze względów funkcjonalnych został podzielony na 17 rejonów - opracowań 
projektowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mapa stanowi załącznik nr 2 
do niniejszego programu ). 
Lp. Nazwa sołectwa Ilość rejonów (numeracja) 
1 Warszowice  4 rejony (nr 1, 2, 3, 4) 
2 Pawłowice  5 rejonów (nr 5, 6, 7, 8, 9) 
3 Golasowice  1 rejon (nr 10) 
4 Jarząbkowice  1 rejon (nr 11) 
5 Pielgrzymowice  3 rejony (nr 12, 13, 14) 
6 Pniówek  1 rejon (nr 15) 
7 Krzyżowice  2 rejony (nr 16, 17) 
 
1/ Z powyższego zakresu do końca roku 2002 opracowano miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego dla następujących rejonów: 
• Warszowice  - nr 1, 3, 4 
• Pawłowice  - nr 7 
• Pielgrzymowice - nr 13 (w NSA) 
 
2/ W trakcie opracowania są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w następujących 
rejonach: 
• Pawłowice  - nr 6 (z południowa trasa obwodnicy)  
• Pielgrzymowice  - nr 12 
• Krzyżowice  - nr 17a ( po zmianie uchwała R.G. granic opracowania planu) 
• Pniówek  - nr 15 
 
3/ Pozostałe rejony do    Przewidywane kwoty na 
opracowania     opracowanie planów 

2003 r.   2004 r.   2005 r.   2006 r.  
 

• Pawłowice - nr 8,9  120.000 zł. 60.000 zł. 
• Pawłowice - nr 5  50.000 zł. 40.000 zł. 
• Warszowice - nr 2  60.000 zł. 50.000 zł. 
• Pielgrzymowice - nr 14  36.000 zł. 70.000 zł. 
• Golasowice - nr 10    30.000 zł. 110.000 zł. 30.000 zł. 
• Jarzabkowice - nr 11    20.000 zł. 90.000 zł. 30.000 zł.  
• Krzyżowice - nr 16, 17b   30.000 zł. 150.000 zł. 40.000 zł.  
Kwota na zakończenie planów 
wymienionych w p-kcie 2  170.000 zł.                                                                                            
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

436.000 zł.  300.000 zł. 350.000 zł. 100.000 zł.  
 

Termin zakończenia planów przewidywany jest na rok 2006. 
 



Vlll GOSPODARKA GRUNTAMI 
 
Gmina Pawłowice jest właścicielem 254 ha gruntów z czego:  
a) pod drogami:  129 ha 
b) rowy:        5 ha 
c) tereny rolne:     45 ha 
d) nieużytki:       5 ha 
e) inne:       70 ha  
 
Obecny stan zagospodarowania: 
a) dzierżawa gruntów:       47 ha 
b) użytkowanie wieczyste:      11 ha  
c) pasy drogowe, oświata, tereny zabudowane:   191 ha  
d) bez przeznaczenia i nieużytki:       5 ha 
 
Rada Gminy Pawłowice będzie zabezpieczać środki finansowe w corocznych budżetach na nabycie 
gruntów jako mienie komunalne niezbędnych gminie do realizacji zadań wymienionych w niniejszym 
programie. 
 
IX KOMUNIKACJA LOKALNA 
 
W latach 2003-2007 planuje się utrzymanie linii komunikacji lokalnej w ramach Międzygminnego 
Związku Komunikacyjnego jako głównego przewoźnika na terenie Gminy. 
Dotacja dla MZK utrzymana będzie na poziomie roku 2003 z uwzględnieniem inflacji. Dodatkowe 
połączenia komunikacyjne realizowane przez prywatne podmioty mogą odbywać się bez udziału 
finansowego Gminy. 
Ponadto będą kontynuowane działania zmierzające do polepszenia komunikacji ponadlokalnej 
w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Pszczynie. 
 

X OŚWIATA 
 
Do zadań Gminy należy utrzymanie: 
1) przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na mocy obowiązujących ustaw,  
2) liceum na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Pszczynie.  
 
Środki finansowe na ten cel w zdecydowanej większości pochodzić nadal będą z subwencji 
oświatowej na szkoły. W 2003 roku wynosi ona 11 230 653 zł przy ogólnie planowanych wydatkach 
oświatowych 12 265 099 zł. W latach następnych subwencja powinna ulegać zwiększeniu o około 5 % 
w stosunku do roku poprzedniego, przy czym jej wzrost będzie ograniczony spadkiem liczby uczniów, 
co w konsekwencji da przyrost subwencji co najwyżej 3 % w kolejnych latach. 
Łączne utrzymanie bieżące szkół i przedszkoli w następnych latach będzie się kształtowało 
w granicach 12,8 mln. zł. Kwota ta wynika z planowanego wzrostu wynagrodzeń o około 4 % rocznie, 
awansu zawodowego nauczycieli, wzrostu kosztów mediów o stopień inflacji, kosztów dowozu 
uczniów do szkół oraz placówek specjalnych. 
Konieczne będzie pokrycie z budżetu gminy kosztów utrzymania przedszkoli . 
W latach 2004 - 2007 koszty te będą utrzymywać się na poziomie roku 2003 powiększonego 
o inflację. 
Przewiduje się utrzymanie bonusa w szkołach i przedszkolach. 
 



1. SIEĆ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI A PROGNOZY DEMOGRAFICZNE 
Sytuacja demograficzna na terenie Gminy wykazuje tendencję spadkową. Jednocześnie liczba 
oddziałów będzie malała przede wszystkim w SP 1 i SP 2, w małych szkołach pozostanie bez zmian 
(jeden oddział na każdym poziomie). 
W szkołach podstawowych liczba uczniów spada z 1517 (63 oddziałów) w obecnym roku do 1180 (50 
oddziałów) w 2007 roku. 
W gimnazjach liczba uczniów spada z 979 (38 oddziałów) w obecnym roku do 738 (31 oddziałów) 
w 2007 roku . 
W liceach planuje się wzrost uczniów z 397 (13 oddziałów) w obecnym roku do 660 (23 oddziałów) 
w 2007 roku . 
Ogólna liczba uczniów zmniejszy się: 2003 rok - 2893 uczniów (116 oddziałów);  

         2007 rok - 2578 uczniów (104 oddziały)  
 
Planuje się wprowadzić następujące zmiany w sieci szkół i przedszkoli: 
a) Po wygaśnięciu SP 3 w ZSO oprócz szkół średnich (LO i LP) utworzyć szkoły policealne oraz 
wieczorowe, co zapewni lepsze wykorzystanie bazy dydaktycznej oraz pracę kadrze nauczycieli 
z terenu Gminy. 
b) Utworzyć zespół szkolno - przedszkolny w Golasowicach po zakończonym remoncie budynku 
szkoły. 
 
2. DOWOŹENIE UCZNIÓW 
Obecnie dowożone są dzieci do szkół podstawowych przy odległości większej od 3 km (kl. I - IV), 
powyżej 4 km (kl. V-VI) 
Gimnazjaliści przy odległości powyżej 4 km, chyba że szkoła znajduje się w innym sołectwie to bez 
względu na odległość. 
Koszt roczny dowozu w roku 2003 wynosić będzie około 300 tys. zł, do 2007roku koszty będą 
wzrastały o stopień inflacji . 
 
3. DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE 
Gmina zapewnienia dowóz wraz z opiekunem. Koszty w roku obecnym wynoszą około 100 tys. i będą 
wzrastały o stopień inflacji. 
 
4. KLASY INTEGRACYJNE 
Planuje się utworzyć klasy integracyjne lub specjalne pod warunkiem wystąpienia odpowiedniej liczby 
dzieci ze „ schorzeniami". Możliwość lokalizacji w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Pawłowicach , 
 a w następnych latach w kolejnych klasach szkoły podstawowej i gimnazjum nr 1 w Pawłowicach . 
 
5. SPORT W SZKOŁACH 
Od 01.09.2003 planuje się utworzyć w liceum dwie pierwsze klasy sportowe. W kolejnych latach 
kontynuowane będą klasy sportowe aż do ukończenia liceum. Planuje się tworzenie klas 
usportowionych w pozostałych typach szkół. 
 
6. STOŁÓWKI SZKOLNE 
Utrzymanie stołówek szkolnych do czasu ich prywatyzacji 
 



XI KULTURA 
 
Do roku 2007 Gminny Ośrodek Kultury planuje realizować następujące zadania:  
 
1. W DZIEDZINIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY: 
1. Rozwijanie działalności istniejących zespołów śpiewaczych, chóru kameralnego, dziecięcych 

i młodzieżowych zespołów teatralnych, formacji tańca nowoczesnego, dziecięcych zespołów tańca 
ludowego w Pawłowicach i Warszowicach. 

2. Doprowadzenie do powstania przy każdej szkole podstawowej w gminie nowego zespołu 
artystycznego (tanecznego, chóru lub teatralnego) który by był częściowo lub w całości 
finansowany przez GOK. 

3. Rozwijanie działalności kółek zainteresowań: plastycznego, tańca sportowego, modelarskiego, 
szachowego, rozszerzanie oferty kółek zainteresowań w domach kultury. 

4. Ścisła współpraca z organizacjami społecznymi w gminie, finansowanie występów zespołów 
artystycznych, zniżki przy wynajmowaniu sal widowiskowych, nieodpłatne użyczanie pomieszczeń 
na ich siedziby i spotkania. 

5. Wspomaganie finansowe i organizacyjne działalności amatorskiego ruchu artystycznego osób 
dorosłych, pobudzanie inicjatywy do tworzenia nowych zespołów (kabaret, teatr, zespół ludowy 
itp.). 

6. Kontynuowanie zapoczątkowanej w roku szkolnym 2002/2003 akcji wyjazdów uczniów klas 
piątych szkół podstawowych do filharmonii. 

7. Organizowanie wystaw w galerii GOK co najmniej co 2 miesiące. 
8. Ciągłe doskonalenie strategii reklamy i ogłoszeń, rozbudowa strony internetowej, stworzenie 

systemu informacji o imprezach w lokalnej prasie i tablicach ogłoszeniowych w całej gminie. 
9. Kultywowanie i podtrzymywanie tradycji lokalnych takich jak wręczanie nagród im. Karola Miarki. 
 
2. IMPREZY 
1. Utrzymanie ilości imprez organizowanych lub współorganizowanych przez GOK na 

dotychczasowym poziomie przy ciągłym doskonaleniu ich jakości pod względem organizacji, 
obsługi technicznej i oprawy medialnej. 

2. Dla polepszenia frekwencji na imprezach konieczne jest doprowadzenie do większego 
zaangażowania środowisk lokalnych i mieszkańców gminy w ich przygotowanie. 

3. Kontynuacja imprez cyklicznych, które organizowane były w latach poprzednich: Dni Pawłowic, 
Wiosna z Folklorem, Przegląd Jasełkowo-Szopkowy, Konkurs Wiedzy o Gminie Pawłowice, 
Konkurs Piosenki Dziecięcej, Przegląd Zespołów Rockowych „Sala Prób", Biesiada Zespołów 
Folklorystycznych, Półkolonie, „Majówka" na Pniówku, Spotkania Teatralne, Obchody Święta 
Niepodległości. 

4. Wprowadzenie do kalendarza nowych imprez cyklicznych, a jednocześnie rezygnacja z tych 
imprez, które w pierwszych edycjach nie cieszyły się większym zainteresowaniem ani 
mieszkańców ani środowisk artystycznych. 

 



5. Rozbudowa bazy informacyjnej o zespołach amatorskich i profesjonalnych w celu osiągania 
bezpośrednich kontaktów z zespołami i wykonawcami przy załatwianiu zleceń koncertowych. 

6. Organizowanie koncertów biletowanych na hali sportowej ( wielkie wydarzenia, 2-3 razy do roku). 
 
3. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA. 
1. Wydawanie gazety „Racje Gminne" i uatrakcyjnianie jej przez dodatki (mapy, kalendarze, artykuły 

historyczne ). 
2. Opracowywanie i druk materiałów na potrzeby zespołów artystycznych (foldery, wizytówki itp.). 
3. Wydawnictwa okolicznościowe związane z imprezami organizowanymi przez GOK. 
 
4. FINANSE. 
Udział dochodów własnych całości przychodów uzyskiwanych przez GOK w planowanym okresie 
powinien zostać utrzymany na poziomie 20%. 
Wysokość otrzymywanej od Organizatora dotacji na bieżącą działalność powinna zostać utrzymana 
na poziomie roku 2003 uwzględniając inflację.  
 
Xll KULTURA FIZYCZNA I SPORT 
 
Rada Gminy będzie zabezpieczać corocznie w budżecie gminy środki na kulturę fizyczna i sport na 
poziomie roku 2003 zwiększone o inflację. 
Dotacje dla stowarzyszeń będą udzielane zgodnie z ustawą o finansach publicznych i podjętą w tym 
zakresie uchwałą Rady Gminy. 
Obiekty sportowe będące własnością gminy mogą być oddane do użytkowania stowarzyszeniom 
sportowym działającym na terenie gminy. 
 
XIII GMINNY OŚRODEK SPORTU 
 
W ramach działalności Gminnego Ośrodka Sportu będą realizowane zadania własne gminy 
wykorzystując powstałe obiekty w ramach Gminnego Kompleksu Sportowego.  
Nie przewiduje się w tych latach zmiany organizacyjnej Gminnego Ośrodka Sportu.  
Finansowanie Gminnego Ośrodka Sportu z budżetu gminy przewiduje się na zasadach roku 2003 r. 
 
XIV BIBLIOTEKA 
 
Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej finansowana jest z budżetu gminy. 
1. Planuje się modernizację pomieszczeń i wyposażenia GBP w Pawłowicach oraz uzupełniania 

księgozbioru . 
2. Planuje się skomputeryzowanie filii bibliotecznych poprzez: 
- zakup komputerów dla filii bibliotecznych umożliwiających stworzenie jednolitej sieci bibliotecznej 

mającej na celu szybkie i sprawne wyszukiwanie książek , 
- podłączenie do internetu - stworzenie czytelnikom możliwości dostępu do internetu ( kawiarenka 

internetowa ) 
3. Środki finansowe na działalność statutową biblioteki zostaną zapewnione na poziomie roku 2003 

powiększone corocznie o inflację. 
 



XV OCHRONA ZDROWIA 
 
Do obowiązków gminy wynikających z ustawy o samorządzie gminnym należą sprawy ochrony 
zdrowia, dlatego też wzorem lat ubiegłych planuje się corocznie w budżecie gminy zabezpieczyć 
środki na realizację profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy w następujących zespołach 
chorobowych: 
1. walka z próchnicą i wadami postawy u dzieci i młodzieży;   
2. przeciwdziałanie chorobom układu krążenia; 
3. wczesne wykrywanie i przeciwdziałanie chorobom nowotworowym; 
4. zapewnienie opieki zdrowotnej higienistki w placówkach przedszkolnych dla dzieci nie objętych 

dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Zdrowia. 
  
Planuje się całkowite zbycie sprzętu medycznego dzierżawionego przez Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „ Zdrowie" stanowiące majątek ruchomy Gminy. 
Niewykorzystane przez Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej pomieszczenia ośrodków zdrowia 
mogą być wydzierżawiane innym podmiotom . 
Nie przewiduje się zasadniczych zmian w funkcjonowaniu służby zdrowia. 
Po remontach budynków służby zdrowia stawki dzierżawy pomieszczeń przez Niepubliczne Zakłady 
Opieki Zdrowotnej zostaną urynkowione. 
 
XVI OPIEKA SPOŁECZNA 
 
1. Zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań statutowych Ośrodka Pomocy 

Społecznej. 
2. Dążyć do utrzymania „Punktu potwierdzania gotowości do podjęcia pracy przez bezrobotnych 

z terenu Gminy Pawłowice". 
3. Rozważyć możliwość powstania na terenie gminy Domu Spokojnej Starości lub Domu Dziennego 

Pobytu . 
 
Pełna realizacja kierunków działań określonych w niniejszym programie, oprócz rozwoju służy także 
przeciwdziałaniu bezrobociu w Gminie . 
 
Załącznikami do niniejszego programu funkcjonowania gminy do 2007 r są:  
1. plan budowy kanalizacji sanitarnej 
2. mapa opracowań projektowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 










