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I   WSTĘP  
 
 W celu zagwarantowania równomiernego rozwoju Gminy, a tym samym poprawy warunków Ŝycia 
jej mieszkańców, realizacja zadań  własnych  Gminy została  usystematyzowana  w „Programie 
funkcjonowania Gminy Pawłowice od 2008 do 2011 roku”.  

Wcześniejsze Programy  funkcjonowania Gminy uchwalane na lata 1996-2000,  
1999-2003, 2003-2007, pozwoliły   na realizację załoŜonych w nich celów i przekonały 
o  słuszności opracowania kolejnego Programu na lata 2008-2011.  

Zakładając, Ŝe rzeczywisty dochód Gminy w latach 2008 - 2011  nie ulegnie zmniejszeniu  

w stosunku do 2006r. przyjmuje   się następujące  kierunki  działań : 

 

II OCHRONA ŚRODOWISKA i ROLNICTWO   
 
1. OCHRONA ŚRODOWISKA 

 
Działania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami w Gminie Pawłowice                                   
są prowadzone na podstawie :  

a) Programu Ochrony Środowiska Gminy Pawłowice przyjętego uchwałą  Nr XL/434/2002 
Rady Gminy Pawłowice  z dnia 21.06.2002r.  opracowanego na podstawie  ustawy  Prawo 
ochrony środowiska . 

b) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminie Pawłowice przyjętego uchwałą Nr 
XXXIV/453/2006 Rady Gminy Pawłowice  z dnia 21.04.2006r. 

c) Planu Gospodarki Odpadami Gminy Pawłowice przyjętego uchwałą 
Nr XXXVI/477/2006  Rady Gminy Pawłowice  z dnia 30 czerwca 2006r. opracowanego  na 
podstawie ustawy  o odpadach. 

d) Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Pawłowice przyjętego uchwałą  
nr VII /70/2007 Rady Gminy Pawłowice z dnia 22.06.2007r.  

 
W  oparciu o wyŜej wymienione programy przyjmuje się  do realizacji  zadania w zakresie: 
 
1.1.  ochrony środowiska i przyrody: 

a) poprzez kontynuację zadań : 
-  współorganizowanie wraz ze szkołami „Dnia Ziemi” oraz „Sprzątania Świata”; 
− propagowanie wiedzy ekologicznej wśród społeczeństwa Gminy, w szczególności dzieci 

i młodzieŜy; 
− organizację konkursu na najpiękniejszy ogródek przydomowy i najbardziej estetycznie 

zagospodarowaną zagrodę wiejską; 
− poprawa lesistości gminy poprzez realizację nasadzeń drzew; 

 
b) poprzez wprowadzenie w latach 2008-2011  nowych zadań: 

− wymiana  minimum 600 sztuk starych pieców węglowych na kotły ekologiczne  
w ramach  programu ograniczenia niskiej emisji; 



− wprowadzenie dofinansowań dla mieszkańców do zakupu kolektorów słonecznych tzw. Solarów; 
− wykonanie ścieŜki przyrodniczo - dydaktycznej w Pawłowicach; 

 
1.2.  gospodarki odpadami: 

a) poprzez kontynuację zadań : 
- prowadzenie wśród mieszkańców Gminy kontroli gospodarowania odpadami komunalnymi stałymi i 
ciekłymi na terenie nieruchomości ; 
- prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów z papieru, plastiku, szkła, puszek metalowych, 
biodegradowalnych, odpadów wielkogabarytowych; 
- prowadzenie zbiórki padłych bezdomnych zwierząt z terenu Gminy; 
 
b) poprzez wprowadzenie  w latach 2008-2011 nowych zadań: 
- rozszerzenie  selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych na teren Osiedla w Pawłowicach; 
- wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych np. baterii, świetlówek, sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, lekarstw; 
- wprowadzenie Gminnego Planu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest. 

 
2. ROLNICTWO I MELIORACJE I WODNE 
 
2.1. Rolnictwo 
Instytucje realizujące zadania z zakresu rolnictwa   funkcjonują poza terenem Gminy, dlatego teŜ Gmina 
umoŜliwia  swoim mieszkańcom bezpośredni kontakt z przedstawicielami tych instytucji .  

a) W zakresie rolnictwa zakłada się następujący zakres działań: 
- organizowanie w budynku Urzędu Gminy punktu konsultacyjnego rolników    
z przedstawicielami m.in.: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego; 
-  informowanie rolników o moŜliwościach pozyskiwania środków z funduszy unijnych 
i organizowanie  szkoleń w tym zakresie; 
- ochronę terenów nie zdegradowanych i wspieranie prac przy rekultywacji terenów zdegradowanych; 
- promowanie rozwoju gospodarki rybnej oraz moŜliwości połączenia tej produkcji  
z rozwojem wędkarstwa i agroturystyki; 
- propagowanie wśród mieszkańców zalesiania zdegradowanych gruntów rolnych.  

 
2.2. Melioracje Wodne 
Zadaniem własnym Gminy jest ochrona przeciwpowodziowa dlatego priorytetem jest utrzymanie 
wszystkich rowów, cieków, drenów w odpowiedniej droŜności.  

a) Gmina w ramach zabezpieczonych środków finansowych  prowadzić będzie:  
-  dwukrotne w ciągu roku koszenia rowów melioracyjnych; 
- odmulanie rowów melioracyjnych przy współpracy ze Spółkami Wodnymi (średnio raz na cztery lata); 
-  współpracę ze Śląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach w zakresie  
dokończenia  regulacji cieku Pielgrzymówka wraz z przebudową mostów; 
- współpracę z zarządcami cieków i rowów melioracyjnych w zakresie ochrony przeciwpowodziowej; 
- interwencję  w odpowiednich zakładach górniczych w sprawie rekultywacji zdegradowanych terenów 
zalewanych i podtapianych w wyniku eksploatacji górniczej; 
- poprawę przepływu wód w obrębie pasów drogowych. 

 
 
III  DROGOWNICTWO   
 

1. Aktualna ilość dróg w Gminie Pawłowice  .  
 

Sołectwo Drogi gminne w tym asfaltowe 

Golasowice 27,5 km 13,1 km 

Jarząbkowice 13,5 km 3,6 km 



KrzyŜowice 22,1 km 9,2 km 

Pawłowice 39,5 km 17,5 km 

Pielgrzymowice 37,4 km 22,1 km 

Pniówek 12,0 km 7,5 km 

Warszowice 37,5 km 13,0 km 

RAZEM 189,5 km 86 km 

 
2. W celu  poprawy istniejącego stanu dróg w Gminie z  uwzględnieniem zapotrzebowania ludności, 

poprawy estetyki oraz planowanym rozwojem gminy do 2011 roku zostaną podjęte następujące 
działania:  

a) dalsza modernizacja dróg gminnych wraz z ich odwodnieniem; 
b)  budowa i modernizacja  parkingów dla samochodów osobowych i cięŜarowych; 
c) budowa chodników  przy drogach o największym ruchu kołowym i pieszym; 
d) budowa i modernizacja zatok autobusowych; 
e) modernizacja skrzyŜowań na drogach; 
f) budowa i odtwarzanie rowów przydroŜnych; 
g) modernizacja kładek i mostów nad potokami i rowami melioracyjnymi; 
h) utrzymanie i konserwacja zieleni przydroŜnej i miejsc ogólnodostępnych  ( skwery, parki, budynki 

publiczne); 
i) opracowanie projektów budowy, przebudowy dróg i chodników w oparciu o „Plan 

zagospodarowania przestrzennego  Gminy”; 
j) doskonalenie systemu komunikacyjnego w obrębie  Gminy. 
 
3. W zakresie dróg powiatowych i wojewódzkich prowadzona będzie  dalsza współpraca    

z zarządcami tych dróg. 
 
4. Na realizację programu  budowy i modernizacji  dróg gminnych w latach 2008-2011 

z budŜetu Gminy przewiduje się wydzielać kwoty około 6 milionów złotych  rocznie .  
 
5. W ramach budowy  i modernizacji  infrastruktury drogowej  w latach 2008-2011  planowane jest 

wykonanie zadań określonych w załączniku nr 1  do niniejszego Programu. 
 

 
IV     GOSPODAROWANIE ZASOBEM BUDYNKÓW  KOMUNALNYCH  

 
1. BUDYNKI KOMUNALNE  MIESZKANIOWE:   
Mieszkaniowy zasób komunalny tworzą lokale stanowiące własność Gminy. 
Gmina Pawłowice w swoich zasobach posiada 10 budynków.  
W budynkach tych znajduje się  49 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni  mieszkaniowej 2.044 m2 w 
tym : 30 mieszkań komunalnych  i 19 mieszkań socjalnych . 
Budynki stanowiące własność Gminy administrowane są przez Gminny Zespół Komunalny.  
 
PołoŜenie zasobów mieszkaniowych na terenie Gminy kształtuje się w sposób następujący: 
Sołectwo Golasowice         -      11 lokali mieszkalnych 
Sołectwo KrzyŜowice        -        9 lokali mieszkalnych 
Sołectwo Pawłowice          -      14 lokali mieszkalnych 
Sołectwo Pielgrzymowice  -      11 lokali mieszkalnych  
Sołectwo Warszowice        -        4 lokale mieszkalne 
 
Ponadto własnością Gminy jest 6  lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni mieszkaniowej  350 m2 
usytuowanych  przy placówkach oświatowych. I tak: 
Sołectwo  Pawłowice         -        4 lokale mieszkalne 



Sołectwo Warszowice        -        2 lokale mieszkalne 
 
Realizując zadania określone w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy  
i o zmianie kodeksu cywilnego Rada Gminy Pawłowice podjęła uchwałę w sprawie „Wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem  gminy Pawłowice do roku 2011”. W powyŜszej 
uchwale określono między innymi  zasady polityki czynszowej, sposób i zasady zarządzania lokalami i 
budynkami, jak równieŜ źródła finansowania, utrzymania   i remontów budynków. 
Wieloletni program dotyczy równieŜ bezpośrednio jednego z najwaŜniejszych zadań własnych Gminy, 
którym jest zapewnienie lokali socjalnych w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych gospodarstw 
domowych o niskich dochodach. 
 
Obok wymogu ustawowego Wieloletni program w sposób wyraźny obrazuje istniejącą sytuację w zasobie 
mieszkaniowym Gminy oraz  wskazuje w jaki sposób i w jakim zakresie naleŜy dąŜyć do jej poprawy. 

 
2. BUDYNKI KOMUNALNE  POZOSTAŁE   
Gmina posiada 65 budynków (nie będących budynkami mieszkalnymi) na gruntach komunalnych 
stanowiących mienie Gminy. 
Największą grupę stanowią budynki znajdujące  się w administrowaniu i eksploatacji powołanej 
w 2006 roku jednostki organizacyjnej - Gminnego Zespołu Komunalnego. 
Pozostałymi administratorami budynków są: Gminny Ośrodek Sportu, Gminny Ośrodek Kultury. 
Budynkami szkół i przedszkoli administrują dyrektorzy tych placówek. 
RozwaŜa się podjęcie działań mających na celu wprowadzenie trwałego zarządu jako właściwej formy 
prawnej władania powyŜszymi  nieruchomościami.  
Budynki straŜy poŜarnych i ośrodki zdrowia są wynajęte na podstawie umów dzierŜaw oraz najmu 
odpowiednio Ochotniczym StraŜom PoŜarnym oraz zakładom opieki zdrowotnej. 
Budynek hospicjum w KrzyŜowicach oddany jest w uŜyczenie. 
 
Przyjmuje się zasadę, Ŝe podstawowym źródłem finansowania gospodarki budynkami komunalnymi 
pozostałymi będą dochody własne gminy. 
 
Ponadto prognozuje się następujące działania remontowo – modernizacyjno 
 – inwestycyjne   związane z budynkami komunalnymi pozostałymi : 
 
SOŁECTWO PAWŁOWICE 

1. Budynek ”A”  Urz ędu Gminy 
  BieŜące utrzymanie. Rozbudowa  i adaptacja siedziby Urzędu. 

2. Budynek ”C”  Urz ędu Gminy  
  BieŜące utrzymanie. 

3. Budynek O środka Pomocy Społecznej  
 BieŜące utrzymanie. 
4. Dom Kultury Osiedle  

  BieŜące utrzymanie. 
5. Budynek Ochotniczej Stra Ŝy PoŜarnej  Pawłowice  

 BieŜące utrzymanie zgodnie z zawartą  umową  dzierŜawy naleŜy do dzierŜawcy. 
6. Przychodnia Zdrowia + gara Ŝe ul. Krucza 12  

  BieŜące utrzymanie zgodnie z zawartymi umowami najmu naleŜy do najemcy. 
   Gmina podejmie  działania celem dostosowania budynku dla osób  niepełnosprawnych.  

7. Przychodnia Zdrowia nr 2 ul. Górnicza  
 BieŜące utrzymanie zgodnie z zawartymi umowami najmu naleŜy do najemcy. 
 Gmina podejmie  działania celem dostosowania budynku dla osób  niepełnosprawnych.  
8. Przychodnia Zdrowia Nr 1 ul. Zjednoczenia 12  
 BieŜące utrzymanie zgodnie z zawartymi umowami najmu naleŜy do najemcy. 
 Gmina podejmie  działania celem  dostosowania budynku dla osób  niepełnosprawnych. 
Ponadto Gmina  przystąpi do modernizacji budynku celem  adaptacji pomieszczeń na „Dom   
dziennego pobytu dla osób starszych”.  
9. Zabudowania po byłym Kółku Rolniczym w Pawłowicach ul. Pszczy ńska 14A  



  SprzedaŜ w drodze przetargu. 
 
SOŁECTWO KRZYśOWICE 

1. Budynek  Ochotniczej Stra Ŝy PoŜarnej  
 BieŜące utrzymanie zgodnie z zawartą  umową dzierŜawy  naleŜy do dzierŜawcy. 
2. Budynek NZOZ przy Hospicjum w Krzy Ŝowicach wraz z budynkiem  gospodarczym .  
 BieŜące utrzymanie zgodnie z zawartymi umowami najmu naleŜy do  najemcy 
3. Budynek administracyjny przy oczyszczalni ścieków w Krzy Ŝowicach. 

 BieŜące utrzymanie.    
 
SOŁECTWO WARSZOWICE 

1. Budynek Ochotniczej Stra Ŝy PoŜarnej  
 BieŜące utrzymanie zgodnie z zawartą  umową  dzierŜawy naleŜy do dzierŜawcy. 
  
SOŁECTWO PIELGRZYMOWICE 

1. Budynek Ochotniczej Stra Ŝy PoŜarnej  
 BieŜące utrzymanie zgodnie z zawartą umową dzierŜawy naleŜy do dzierŜawcy. 
2. Zabudowania po byłym Kółku Rolniczym w Pielgrzymowi cach. 

 BieŜące utrzymanie zgodnie z zawartymi umowami najmu naleŜy do najemcy. 
 
 
 
 
SOŁECTWO GOLASOWICE 

1. Budynek Ochotniczej Stra Ŝy PoŜarnej  
      BieŜące utrzymanie zgodnie z zawartą umową  dzierŜawy  naleŜy do dzierŜawcy. 

2. Przychodnia Zdrowia+ budynek gara Ŝu z mieszkaniem na poddaszu.                          
  BieŜące utrzymanie zgodnie z zawartymi umowami najmu naleŜy do najemcy. 
                                
SOŁECTWO JARZĄBKOWICE 

1. Budynek świetlicy Koła Gospody ń Wiejskich  
  BieŜące utrzymanie i modernizacja budynku celem adaptacji na lokale socjalne. 

2. Budynek Ochotniczej Stra Ŝy PoŜarnej  
  BieŜące utrzymanie zgodnie z zawartą  umową  dzierŜawy  naleŜy do dzierŜawcy. 
  
SOŁECTWO PNIÓWEK 

1. Budynek „ Dom Ludowy” 
  BieŜące utrzymanie. 
 
V  OŚWIETLENIE  
 
Na realizację programu inwestycji oświetlenia ulicznego  na lata 2008-2011 z  budŜetu gminy przewiduje 
się wydzielić kwoty około 250 tysięcy złotych  rocznie .  

  
 
VI DZIAŁALNO ŚĆ WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNA 
 
1. SIEĆ  WODOCIĄGOWA 
 Gmina Pawłowice jest zaopatrywana w wodę z dwóch źródeł: Górnośląskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów w Katowicach – GPW i Stacji Uzdatniania Wody  w Golasowicach – SUW, czyli własnej 
studni głębinowej. Woda produkowana na SUW Golasowice rozprowadzana jest w sołectwach 
południowych tzn. Golasowice, Jarząbkowice, Pielgrzymowice. Pozostałe sołectwa korzystają z wody 
zakupionej od GPW. Istnieje moŜliwość dostarczania do sołectw południowych wody od Górnośląskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągowego poprzez komorę na ul. Stawowej i Leśnej w Pawłowicach. Stopień 
zwodociągowania gminy Pawłowice wynosi 100%. Sieć wodociągowa pracuje w układzie pierścieniowym i 
rozgałęzionym i zasilana jest poprzez studnie zakupowe, pomiarowo – redukcyjne oraz przez studnię 



głębinową. Łączna długość sieci wodociągowej będącej na majątku Gminnego Zakładu Wodociągów i 
Kanalizacji wynosi ok. 203 km (stan na 2006r.). Uwzględniając strukturę materiałową wodociągów to 
większość stanowią rurociągi z tworzyw sztucznych, a w pozostałej części to rurociągi stalowe.  
 
W latach 2008-2011 przewiduje się: 
 

1.1 Wymianę sieci wodociągowej z rur stalowych na PE: 
a) KrzyŜowice ulice: Zwycięstwa, Kościuszki, Ligonia, 
b) Warszowice ulice: Boryńska, Kościelna, 
c) Golasowice ulica: Wspólna. 
 

1.2 Wykonanie nowych sieci: 
a) Pawłowice ulice: Polna, Klonowa, Nowa, A. Mickiewicza, Leśna oraz teren pomiędzy Polną 

i Szkolną oraz skrzyŜowanie Polnej – Kruczej,  
b) Pielgrzymowice ulice: Podlesie, Bukowa, Zielona,  
c) Jarząbkowice ulica: śytnia, 
d) Warszowice ulice: Osińska (sięgacz), Pszczyńska. 
 
BieŜące utrzymanie sieci wodociągowej przewiduje się finansować ze środków pozyskanych  
ze sprzedaŜy wody. 
 
Finansowanie działalności modernizacyjnej w roku 2008 wymagać będzie zapewnienia środków  
w budŜecie gminy w wysokości 595.000,00 zł. 
W latach 2009-2011  środki na działalność modernizacyjną ujęte zostaną w taryfie opłat za dostarczoną 
wodę i odprowadzone ścieki. 
Zadania związane z modernizacją sieci wodociągowej przedstawia  załącznik nr 2  do niniejszego 
Programu.  
 
Zadania związane z rozwojem sieci wodociągowej  w roku 2008 będą współfinansowane 
z budŜetu gminy w wysokości 50.000,00 zł natomiast od roku 2009 będą  finansowane  ze środków 
uzyskanych z wprowadzonej taryfy. Zadania związane z rozwojem sieci wodociągowej przedstawia 
załącznik nr 3  do niniejszego Programu.                                              
 
2. SIEĆ KANALIZACJI  SANITARNEJ   
Obecny stopień skanalizowania Gminy Pawłowice wynosi 75,9%, a całkowita długość sieci wynosi 139,95 
km, w tym:  
118,48 km  – kanalizacja sanitarna grawitacyjna 
21,47 km  – kanalizacja sanitarna tłoczna 
Ścieki odprowadzane z obszarów skanalizowanych gminy oczyszczane są w następujących 
oczyszczalniach: 
- oczyszczalnia OP-2 Pawłowice  ul. Wyzwolenia;  
- oczyszczalnia:   
                         - stopnia mechanicznego Pniówek, ul. Słowików, 
                         - stopnia biologicznego KrzyŜowice, ul. Zwycięstwa. 
PoniewaŜ planowana jest modernizacja oczyszczalni stopnia biologicznego  a wydajność tej oczyszczalni 
wynosi 4,5 tys. m3/dobę - przewiduje się, Ŝe ścieki z sołectw, które będą stopniowo kanalizowane będą 
poprzez przepompownie tłoczone właśnie do tej oczyszczalni. 
Na dzień dzisiejszy sieć kanalizacji sanitarnej (na całym obszarze lub tylko w obrębie kilku ulic) uzbraja 
teren pięciu sołectw. 
2.1  BieŜące utrzymanie i modernizacja  sieci kanalizacji sanitarnej  
 

a) Przebudowa oczyszczalni ścieków KrzyŜowice  finansowana  będzie z budŜetu Gminy  
i środków Unii Europejskiej. Zadanie obejmie  następujące części: modernizację osiedlowych 
przepompowni sieciowych, modernizację stopnia mechanicznego przy ul Słowików i stopnia 
biologicznego przy ul. Zwycięstwa, remont sieci kanalizacji na Osiedlu wraz z rurociągiem 
tłocznym do oczyszczalni w KrzyŜowicach.  



b) BieŜące utrzymanie sieci  kanalizacyjnej przewiduje się finansować  ze środków pozyskanych 
z  odprowadzania ścieków. 

c) W latach 2009-2011  środki na działalność modernizacyjną ujęte zostaną  w taryfie opłat za 
dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki. Zadania związane z modernizacją sieci 
kanalizacji sanitarnej przedstawia załącznik nr 4  do niniejszego Programu. 

 
 

2.1 Zadania inwestycyjne sieci kanalizacji sanitarnej   
Program budowy i rozwoju sieci kanalizacyjnej w latach 2008-2011 zawiera  „Wieloletni Plan Rozwoju i 
Modernizacji Urządzeń Wodociągowych  i Kanalizacyjnych” przyjęty uchwałą nr VI/63/2007 Rady Gminy 
Pawłowice z dnia 20 kwietnia 2007r.  
 
Wieloletni Plan zakłada: 
a) realizację budowy sieci kanalizacyjnych w sołectwach „północnych” tj.: Warszowice, KrzyŜowice, 
Pniówek,  Pawłowice – w rejonach powstawania nowych obszarów zabudowy, 
b) realizację budowy sieci kanalizacyjnych w sołectwach „południowych” tj.: Golasowice, Pielgrzymowice, 
Jarząbkowice  
 
W ramach budowy i rozwoju sieci kanalizacyjnej w latach 2008 – 2011 planowane jest wykonanie zadań 
określonych w załączniku nr 5  do niniejszego Programu.  
 
Przewiduje się, Ŝe na  finansowanie  inwestycji sieci kanalizacji  sanitarnej   w latach 
2008-2011  przeznaczy się rocznie   z budŜetu Gminy około 5 milionów złotych.  
 
Pozyskanie funduszy z zewnątrz przyspieszy realizację załoŜonych zadań.                
 
Mapa z naniesionym rozwojem kanalizacji sanitarnej w sołectwach „południowych”  stanowi załącznik nr 6 
do niniejszego Programu.                                                                                                                                                                                                            
 
VII   INWESTYCJE, MODERNIZACJE, REMONTY KUBATUROWE  W GMINIE  
 

1. Na realizację inwestycji, modernizacji, remontów  kubaturowych w latach 2008-2011 
z budŜetu Gminy przewiduje się wydzielać kwoty około 5 milionów złotych  rocznie. 
  
2. W ramach  inwestycji, modernizacji, remontów  kubaturowych  w latach 2008-2011  planowane 
jest wykonanie zadań określonych  w załączniku nr 7 do niniejszego Programu. 

 
VIII  PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
 
Cały teren Gminy Pawłowice posiada obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 
Aktualnie przystąpiono do zmian części planów zagospodarowania przestrzennego: 

1. dla części sołectwa Pawłowice (ok. 0,8 ha przy ul. Zjednoczenia) – planowane zakończenie 
opracowania: 31.03.2008r  

2. dla części sołectwa Warszowice ( ok.1,8ha przy ul. Boryńskiej ) – planowane zakończenie 
opracowania: 31.05.2008r. 

3. dla części sołectwa Warszowice ( ok. 2,8ha przy ul. Spokojnej ) – planowane zakończenie 
opracowania: 31.05.2008r.  

 
W dniu 27.12. 2006r. Rada Gminy Pawłowice podjęła uchwałę Nr III/20/2006 w sprawie przystąpienia do 
aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pawłowice. 
Przewidywany termin zakończenia aktualizacji  Studium : przełom 2009/ 2010 
Przewidywany koszt opracowania – około 200.000zł 
 
 
W przypadku konieczności:  



- utworzenia nowych obszarów górniczych Obszar  Górniczy  Jastrzębie Górne ( KWK Zofiówka)  oraz 
Obszar Górniczy  Warszowice III (KWK Pniówek)  
- przebudowy linii energetycznych wysokich napięć  
wyniknie potrzeba zmiany planów zagospodarowania przestrzennego dla części sołectw: 
Pielgrzymowice – przewidywany koszt : około 200.000zł   
Warszowice  – przewidywany koszt:  około 100.000zł  
Pawłowice – przewidywany koszt:   około 100.000zł 
Jarząbkowice- przewidywany koszt:   około 100.000zł 
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym wyŜej wymienione opracowania 
planów zagospodarowania będą w znacznej części finansowane przez przedsiębiorstwa, na wnioski 
których będą zmieniane. 
   
Do roku 2011 przewiduje się równieŜ zmiany niektórych planów zagospodarowania  przestrzennego 
wynikające z nowych ustaleń Studium i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego jak  równieŜ 
zmieniających się przepisów prawnych, celem dostosowania planów do obowiązującego w danym 
czasie prawa. Wydatki na ten cel mogą wynieść około 200.000 zł.  
 
IX GOSPODARKA GRUNTAMI  
 
 Gmina Pawłowice jest właścicielem 268 ha gruntów,  z czego: 
  12 ha - oddanych w uŜytkowanie wieczyste; 
  44 ha  - wydzierŜawionych; 
  0,5 ha  - oddanych w uŜyczenie; 
  150 ha - pod drogami;  

43 ha - tereny zabudowane budynkami oświatowymi, obiektami sportowymi, 
              budynkami administracyjnymi, 

  18,5 ha  - pozostałe (nieuŜytki, rowy, grunty niezabudowane bez uŜytkownika). 
 
Gmina jest uŜytkownikiem wieczystym 3 ha gruntów naleŜących do Skarbu Państwa. 
Będą czynione  starania mające na celu pełne zagospodarowanie terenów. 
Rada Gminy Pawłowice będzie zabezpieczać środki finansowe w corocznych budŜetach na nabycie 
gruntów jako mienie komunalne niezbędne do realizacji zadań wymienionych w niniejszym Programie. 
 
1. Planowane zagospodarowanie zasobu nieruchomości pod względem zmian w stanie mienia: 

a) oddać w uŜytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieruchomość niezabudowaną własność 
zapisaną w KW nr 16840-J, karta mapy 5 P, sołectwo Pniówek oznaczoną  
nr działki 583/30 o pow. 0,3199 ha. (róg ul. Kruczej i Polnej). 

b) zagospodarować teren niezabudowany przejęty od Agencji nieruchomości Rolnych  
w Golasowicach przy ul. M. Reja (działki 4, 11, 5/9 k.m.8). 

c) zagospodarować teren niezabudowany połoŜony przy ul. Zjednoczenia pomiędzy posesjami ul. 
Zjednoczenia 77 - 81. 

 
2. NaleŜy dąŜyć do uregulowania stanu prawnego dróg poprzez  przejmowanie  działek  pod istniejącymi 
drogami zaliczonymi do dróg gminnych publicznych 
 
3. Kryteria jakimi naleŜy się kierować przy przejmowaniu działek drogowych na wniosek właścicieli: 

a) uregulowany stan prawny, 
b) odpowiednia szerokość drogi -  min. 8 m, w uzasadnionych wypadkach 6 m; 
c) przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego –  preferowane 

kategorie  KDD (drogi dojazdowe) i KDL (drogi lokalne); 
d) ilość obsługiwanych działek budowlanych (zabudowanych) lub ilość terenów przeznaczonych w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wzdłuŜ drogi; 
e) stan techniczny – rodzaj nawierzchni; 
f) uzupełnienie istniejącej  sieci dróg gminnych. 

 
X  KOMUNIKACJA LOKALNA  



 
W latach 2008-2011 planuje się utrzymanie linii komunikacji lokalnej w ramach Międzygminnego Związku 
Komunikacyjnego  jako głównego przewoźnika  na terenie Gminy. 
Dotacja  dla Międzygminnego Związku Komunikacyjnego utrzymana będzie na poziomie roku 2007  
z uwzględnieniem inflacji.  
Dodatkowe połączenia komunikacyjne  realizowane przez prywatne podmioty mogą odbywać się bez 
udziału  finansowego Gminy. 
W celu ułatwienia mieszkańcom Gminy realizowania   spraw z zakresu komunikacji naleŜy  utrzymać 
„Punkt kurierski ”  Wydziału Komunikacji i Transportu   uruchomiony w Urzędzie Gminy  na podstawie 
porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Pszczynie .  
 
XI OŚWIATA 
 
Środki finansowe na utrzymanie oświaty na terenie Gminy pochodzić będą  z przekazywanej subwencji 
oświatowej, środków własnych gminy oraz dotacji celowej.  
 
BudŜet oświaty na 2007 rok przedstawia poniŜsza tabela: 

  
Subwencja 
oświatowa 

środki własne 
gminy 

dotacje 
celowe 

bud Ŝet 
ogółem 

wartość 11 686 099 3 107 901 109 000 14 903 000 
udział 
% 78,42 % 20,85 % 0,73% 100,00 
 
Środki finansowe na utrzymanie oświaty przeznaczane są na pokrycie: 
- wydatków płacowych z pochodnymi  – 79 % środków  
- wydatki rzeczowe     – 21 %.środków .    
 
Na wzrost kosztów utrzymania oświaty zdecydowany  wpływ będą miały  koszty osobowe, w tym  awans 
zawodowy nauczycieli.  
 
 
 
 
 
 
 
W 2007 roku struktura zatrudnienia przedstawia się następująco 

Wyszczególnienie Sta Ŝysta Kontraktowy  Mianowany  Dyplomowany  Ogółem 
Średnia liczba nauczycieli 
w przeliczeniu na pełne 

etaty 
21,80 31,14 104,26 80,93 

 
238,13 

% udział  9,15 13,08 43,78 33,99 100 
 

Wydatki bieŜące szkół to głównie koszt realizacji godzin zgodnych z wymogami obowiązujących ramowych 
planów nauczania ustalanych w przepisach o nauczaniu. Dodatkowe godziny ponadwymiarowe w 
ogólnym planie nauczania na terenie Gminy Pawłowice kształtują się w granicach 4 %.  
 

1. SIEĆ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI  A PROGNOZY DEMOGRAFICZNE 
Sytuacja demograficzna na terenie Gminy wykazuje powolną tendencję spadkową, przy czym liczba 
oddziałów będzie malała, przede wszystkim w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pawłowicach i Szkole 
Podstawowej  Nr 2 w Pawłowicach , natomiast w pozostałych szkołach pozostanie bez zmian (jeden 
oddział na kaŜdym poziomie). Nie planuje się reorganizacji sieci szkół w Gminie. 
 
W szkołach podstawowych liczba uczniów spada z 1257 (58 oddziałów) w obecnym roku -  do 1124 (50 
oddziałów) w 2011 roku. 



U -  Liczba uczniów w danym roku szkolnym . 
O -  Liczba oddziałów w danym roku szkolnym . 

  06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 
Szkoła U O U O U O U O U O U O 
SP 1 262 12 270 12 269 12 260 11 240 10 230 9 
SP 2 438 20 404 19 382 18 371 17 366 16 377 16 
SP G 117 6 111 6 120 6 118 6 122 6 132 6 
SP K 82 6 95 6 88 6 86 6 84 6 74 6 
SP P 197 7 192 7 196 8 187 7 188 7 174 7 
SP W 161 7 159 7 157 7 158 7 137 6 137 6 

Razem 1257 58 1231 57 1212 57 1180 54 1137 51 1124 50 

             
 
W gimnazjach liczba uczniów spada z 754 (32 oddziałów) w obecnym roku - do 623  
(27 oddziałów) w 2011 roku. 
U -  Liczba uczniów w danym roku szkolnym . 
O -  Liczba oddziałów w danym roku szkolnym.  

  06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 
  U O U O U O U O U O U O 

G 1 307 13 284 12 279 11 250 10 267 10 262 10 
PG 2 290 13 282 12 271 11 243 10 219 10 204 10 
PG 3 157 6 163 6 167 6 173 7 161 7 157 7 

Razem 754 32 729 30 717 28 666 27 647 27 623 27 
 
Planuje się w latach 2008-2011  wprowadzić następujące zmiany w szkołach  i przedszkolach: 

a) Zespół Szkół Ogólnokształcących  w Pawłowicach – zwiększenie oferty edukacyjnej  
w technikum o  profil elektryczny; 

b) ze względu na wzrastające zainteresowanie przedszkolami zabezpieczyć miejsca 
wszystkim chętnym dzieciom.  

 
2. DOWOśENIE UCZNIÓW 

DowoŜenie uczniów  nadal będzie  realizowane na podstawie  ustawy o systemie oświaty. Środki 
finansowe będą zabezpieczane na poziomie roku 2007, powiększane co roku  o stopień inflacji.  
 

3. SPORT W SZKOŁACH 
W latach 2008-2011 program klas sportowych realizowany będzie na poziomie szkoły podstawowej, 
gimnazjum i liceum.  
 
 

4. STOŁÓWKI SZKOLNE 
W latach 2008-2011 stołówki  szkolne będą utrzymane  na dotychczasowych zasadach. 
 

5. PROGRAMY STYPENDIALNE 
W latach 2008-2011 zamierza się kontynuować pomoc materialną dla dzieci i młodzieŜy za pomocą 
programów stypendialnych: 

5.1 program stypendialny SZANSA - przeznaczony dla studentów  zamieszkałych na 
      terenie Gminy Pawłowice zgodnie z regulaminem przyjętym uchwałą Rady Gminy; 
      środki na ten cel pochodzić będą ze środków własnych  Gminy;  
5.2 stypendia z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach wyrównywania szans 

edukacyjnych zapisanego w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju 
Regionalnego – program przeznaczony dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących  w 
Pawłowicach; środki na ten cel pochodzić będą  
z Europejskiego Funduszu Społecznego i budŜetu Państwa; 

5.3  stypendia i zasiłki socjalne – pomoc przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Pawłowice; 



program realizowany zgodnie z ustawą o systemie oświaty; środki na ten cel pochodzić 
będą z dotacji celowej; 

 
XII KULTURA   
 
Gminny Ośrodek Kultury zlokalizowany jest  w dwóch budynkach i organizuje na terenie Gminy ponad 140 
róŜnego rodzaju  imprez w ciągu roku. Przy GOK-u działa 19 zespołów artystycznych 
i 10 róŜnego typu kółek zainteresowań. 
W latach 2008-2011 planuje się rozbudowę budynku Domu Kultury przy ul. Zjednoczenia 67 
w Pawłowicach celem dostosowania do obowiązujących  standardów.  
 
1. W dziedzinie upowszechniania kultury  planuje się :  

1.1 kontynuację cyklicznych imprez z lat poprzednich cieszących się zainteresowaniem mieszkańców, 
1.2 dalsze rozwijanie działalności istniejących zespołów i kółek zainteresowań: plastycznych, tańca 

sportowego, modelarskiego, szachowego, 
1.3 dalszą współpracę przy organizacji imprez z   placówkami oświatowymi, Kołami Gospodyń 

Wiejskich , Kołami  Emerytów i Ochotniczymi StraŜami PoŜarnymi, 
1.4 kontynuowanie akcji wyjazdów uczniów klas piątych szkół podstawowych do filharmonii, 
1.5 kontynuowanie organizowania wystaw w galerii Gminnego Ośrodka Kultury.  

 
Dodatkowo  w latach 2008-2011 planuje się :  

1.1 wprowadzenie nowych  imprez cyklicznych.  
1.2 przekazanie imprez o tematyce nie związanej z działalnością kulturalną  

np. dotyczących  Konkursu Wiedzy o Gminie Pawłowice, letniego obozu języka angielskiego – 
innym organizatorom. Współpraca z nowymi organizatorami w zakresie przygotowania  
i przeprowadzenia tych imprez. 

1.3 tworzenie warunków do powstawania nowych zespołów artystycznych  w sołectwach. 
1.4 wspomaganie finansowe i organizacyjne działalności amatorskiego ruchu artystycznego osób 

dorosłych. Pobudzanie inicjatywy do tworzenia nowych zespołów. 
1.5 organizowanie wymian dla zespołów działających przy GOK z innymi zespołami z kraju 

i z zagranicy. 
1.6 ciągłe doskonalenie strategii reklamy i ogłoszeń, rozbudowa strony internetowej, stworzenie 

systemu informacji o imprezach ,zespołach amatorskich i profesjonalnych . 
 
2. Działalność wydawnicza 

W ramach działalności wydawniczej kontynuowane będzie :  
2.1 Wydawanie gazety „Racje Gminne” i uatrakcyjnianie jej przez dodatki (płyty, kalendarze, artykuły 

historyczne). 
2.2 Prowadzenie studia nagrań. Studio słuŜy gminnym zespołom artystycznym i szkołom  do 

utrwalania materiału dźwiękowego 
Dodatkowo w latach 2008-2011 planuje się:  
2.1 Opracowywanie i druk materiałów na potrzeby zespołów artystycznych (foldery, wizytówki, 

wydawanie płyt). 
2.2 Opracowanie wydawnictwa okolicznościowego  związanego  z imprezami organizowanymi przez 

Gminny Ośrodek Kultury. 
2.3 Wydanie ksiąŜki o historii działalności kulturalnej w Pawłowicach. 

 
XIII KULTURA FIZYCZNA I SPORT 
  
 Rada Gminy będzie zabezpieczać corocznie  w budŜecie Gminy środki na kulturę fizyczną  
i sport na poziomie roku 2007 zwiększone o inflację . 
Dotacje dla stowarzyszeń będą udzielane zgodnie z ustawą o finansach publicznych i ustawą 
o poŜytku publicznym i wolontariacie.  
Zabezpieczane będą środki finansowe na wypłatę nagród i stypendiów  za wysokie  wyniki we 
współzawodnictwie  sportowym. 



 Obiekty sportowe będące własnością Gminy mogą być oddane do uŜytkowania organizacjom 
pozarządowym realizującym zadania z zakresu kultury fizycznej  i sportu.  
 W latach 2008-2011 planuje się utrzymanie bieŜące ścieŜek rowerowych.  Planuje się 
zabezpieczenie corocznie w budŜecie Gminy środków finansowych na ścieŜki rowerowe  na poziome roku 
2007 z uwzględnieniem wzrostu   o wskaźnik inflacji. 
 
XIV GMINNY OŚRODEK SPORTU  
 
Podstawowym zadaniem Gminnego Ośrodka Sportu jest prowadzenie działalności słuŜącej 
upowszechnianiu i rozwojowi kultury fizycznej i sportu w Gminie. 

W ramach działalności Gminnego Ośrodka Sportu  będą realizowane zadania własne Gminy               z 
wykorzystaniem obiektów sportowych,   polegające na:  

1. współpracy  z placówkami oświatowymi celem wykorzystania obiektów sportowych  do 
prowadzenia lekcji  wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieŜy, 

2. współpracy  z organizacjami pozarządowymi (kluby sportowe) działającymi  na  terenie Gminy, 
3. kontynuacji cyklicznych imprez sportowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, które  były 

realizowane w latach poprzednich oraz wprowadzanie nowych, mając na uwadze  
zainteresowania lokalnej społeczności,  

 
Planuje się   rozbudowę  i modernizację  boiska w Pawłowicach przy ul.Świerczewskiego polegającą na:   

- remoncie  nawierzchni trawiastej boiska do piłki noŜnej, 
- budowie zadaszenia widowni, 
- rozbudowie  trybun, 
- dokończeniu wymiany piłkochwytu. 

 
W związku ze zwiększeniem w 2007r. zakresu działalności Gminnego Ośrodka Sportu o dodatkowy obiekt 
sportowy – centrum multidyscyplinarne  –lodowisko  planuje się zmianę organizacyjną Gminnego Ośrodka 
Sportu. 
Działalność Gminnego Ośrodka Sportu finansowana będzie ze środków własnych i z budŜetu Gminy. 
 
 
XV BIBLIOTEKA    
 
Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej finansowana jest z budŜetu Gminy. 
W latach 2008-2011 planuje się :  

1. zmianę lokalu Gminnej Biblioteki Publicznej celem dostosowania do obowiązujących standardów;  
2. skomputeryzowanie filii bibliotecznych  poprzez :  

a) zakup komputerów umoŜliwiających  stworzenie jednolitej sieci bibliotecznej, mającej na 
celu szybkie i sprawne wyszukiwanie ksiąŜek, 

b) podłączenie pozostałych filii do Internetu . 
Planuje się  zapewnienie środków finansowych na działalność statutową Biblioteki na poziomie  
roku 2007 powiększone corocznie o inflację .  
 
 
XVI OCHRONA ZDROWIA   
 
 Zakłady SłuŜby Zdrowia są  zakładami  niepublicznymi i  nie podlegają samorządowi gminnemu, 
dlatego realizacja ustawowego  obowiązku  ochrony zdrowia moŜliwa  jest  poprzez działania  o 
charakterze  profilaktycznym oraz poprzez  dbałość  o dostosowanie do potrzeb społecznych budynków 
ochrony zdrowia.  
W ramach profilaktyki zdrowotnej kontynuowane będą programy profilaktyki zdrowotnej określone 
w Strategii Integracji i Polityki społecznej na lata 2004 – 2 010 przyjętej uchwałą  
nr XV/218/2004 Rady Gminy Pawłowice  z dnia 12 marca 2004r. to jest :  
1. zapewnienie dzieciom nie objętym dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Zdrowia opieki 

zdrowotnej w publicznych placówkach oświatowo – wychowawczych, 



2. zapobieganie wadom postawy ciała wśród dzieci, 
3. umoŜliwienie wczesnego wykrywania chorób nowotworowych z ukierunkowaniem  na grupy ludzi  

o podwyŜszonym ryzyku zachorowania, 
4. przeciwdziałanie chorobom układu krąŜenia, 
5. upowszechnianie aktywnego i zdrowego trybu Ŝycia wśród osób starszych, 
6. dąŜenie do zwiększenia świadomości zdrowotnej mieszkańców Gminy.  
Planuje się zabezpieczenie corocznie w budŜecie Gminy środków finansowych na ochronę zdrowia na 
poziome roku 2007 z uwzględnieniem wzrostu   o wskaźnik inflacji. 
 
XVII PROFILAKTYKA   I ROZWI ĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  ORAZ  NARKOMANII  
 
W ramach „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” oraz  „Programu 
przeciwdziałania narkomanii” przy Osiedlowym Domu Kultury funkcjonuje  
„ Punkt  psychoterapii  indywidualnej”  dla osób uzaleŜnionych i członków ich rodzin . 
W związku ze wzrastającą  liczbą  osób   chętnych  do korzystania z porad oraz tworzeniem się grup osób 
uzaleŜnionych  planuje się : 

1. utworzenie Punktu Interwencji Kryzysowej; 
2. rozszerzenie dotychczasowego zakresu usług punktu psychoterapii indywidualnej o terapię  

grupową .   
W Punkcie Interwencji Kryzysowej przewiduje się : 

a) porady prawne dla osób uzaleŜnionych i ich rodzin; 
b) spotkania grup  Anonimowych Alkoholików (AA) i członków rodzin  osób uzaleŜnionych 

(AL.-anon); 
c) utworzenie biblioteczki fachowego poradnictwa. 

 
XVIII OPIEKA SPOŁECZNA 
 
Aktualnie Ośrodek Pomocy Społecznej  zatrudnia 16 pracowników, którzy z uwagi na trudności lokalowe 
wykonują swoje prace w dwóch placówkach, co w znacznej mierze utrudnia wykonywanie zadań. Zakłada  
się, Ŝe w latach 2008 – 2011 Ośrodek docelowo zlokalizowany będzie w jednej placówce. 
W latach 2008 – 2011 planuje się kontynuowanie dotychczasowych działań w zakresie pomocy społecznej 
m.in.: 
1. zabezpieczanie środków na realizację zadań statutowych Ośrodka; 
2. kontynuowanie spotkań wigilijnych dla osób samotnych; 
3. organizowanie Dnia Dziecka dla niepełnosprawnych dzieci z DPS w Pielgrzymowicach; 
4. udzielanie świadczeń wynikających z rządowych programów pomocy społecznej; 
5. organizowanie spotkań dla osób niepełnosprawnych. 

 

Ponadto po opracowaniu diagnozy społecznej przez Gm inn ą Komisj ę  do Spraw Rozwi ązywania 
Problemów Akoholowych i Narkomanii  w oparciu  o ro zeznane potrzeby planuje si ę:  
- wdraŜanie lokalnych programów pomocy społecznej;  
- tworzenie grup wsparcia dla osób dotkniętych tym samym problemem. 
 
 
XIX BEZROBOCIE I WSPÓŁPRACA Z PRZEDSI ĘBIORCAMI  
 
1. BEZROBOCIE  
W Gminie Pawłowice wg stanu na dzień 30 kwietnia 2007r. szacunkowa stopa bezrobocia wynosi  
5,8 % , natomiast liczba bezrobotnych z terenu Gminy Pawłowice zarejestrowanych w Powiatowym 
Urzędzie Pracy  wynosi 484 osoby .  
W latach 2008-2011 planuje się :  

1.1 utrzymanie  „ Punktu potwierdzania gotowości do podjęcia pracy przez bezrobotnych                 z 
terenu Gminy Pawłowice” Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie; 



1.2 kontynuowanie  zwolnienia  z opłat za wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej osób 
bezrobotnych rozpoczynających działalność gospodarczą ; 

1.3 utrzymanie działalności Gminnego Centrum Informacji realizującego  między innymi:  
a) organizację  bezpłatnych kursów komputerowych prowadzonych przez pracowników GCI; 
b)  organizację spotkań informacyjnych, bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez instytucje 

zewnętrzne dla poszukujących pracy;  
c) współpracę  z urzędami  pracy i  przedsiębiorcami  w zakresie dostarczania aktualnych 

ofert pracy;  
d) organizację  prac społecznie uŜytecznych; 
e) organizację Targów Pracy; 

 
2.  WSPÓŁPRACA Z PRZEDSIĘBIORCAMI  
W Gminie Pawłowice wg Głównego Urzędu Statystycznego na rok 2006 liczba przedsiębiorców  
działających  na terenie Gminy wynosi 1169 .  
W latach 2008-2011 planuje się:  

2.1 organizację  szkoleń dostosowanych do potrzeb przedsiębiorców; 
2.2  pokrywanie zwrotu kosztów  pracodawcom kształcących  pracowników młodocianych; 
2.3  dalszą integrację  środowiska przedsiębiorców między innymi poprzez :  

a) organizację spotkań w ramach Pawłowickiej Delegatury Regionalnej Izby Gospodarczej w 
Katowicach;   

b) organizację  corocznego Balu Pracodawcy; 
c) organizację konkursu na najstarszą funkcjonującą firmę w Gminie Pawłowice.  

 
 
XX BEZPIECZEŃSTWO  I PORZĄDEK PUBLICZNY  : 
 
Bezpieczeństwo  jest  nieodzownym warunkiem komfortu Ŝycia, dlatego  będą kontynuowane 
dotychczasowe działania : 

1. bieŜące utrzymanie  Ochotniczych StraŜy PoŜarnych w celu wykonywania statutowych 
zadań tj. ochrony przeciwpoŜarowej ,   pomocy w usuwaniu skutków wypadków 
drogowych  i klęsk Ŝywiołowych ; 

2. kontynuacja porozumienia z Policją  o wykonywanie dodatkowych patroli  policyjnych na 
terenie Gminy.  

 
Dodatkowo planuje się utworzenie informatora dla mieszkańców Gminy na  temat bezpieczeństwa 
i porządku publicznego.  
 
XXI PROMOCJA I INTEGRACJA EUROPEJSKA: 
 
1. Dotychczasowe działania promocji Gminy planuje się rozszerzyć o :  

1.1 przygotowanie nowych publikacji wydawniczych o tematyce historyczno-społecznej. 
1.2 zwiększenie nacisku na promocję turystyki i rekreacji. Planuje się oznakowanie historycznych 

miejsc i zabytków oraz wyznaczenie ścieŜek edukacyjnych (m.in. oznakowanie trasy marszu 
więźniów oświęcimskich na  terenie  gminy). 

1.3 wprowadzenie róŜnorodności i polepszenie jakości materiałów promocyjnych. Planowane jest 
przygotowanie filmu reklamowego i audiowizualnej prezentacji multimedialnej Gminy. W 
najbardziej uczęszczanych miejscach powstaną galerie promujące działalność kulturalną 
mieszkańców( budynek Urzędu, deptak na Osiedlu) 

1.4 przygotowanie cyklicznych imprez dla mieszkańców  (np. Dzień Otwarty Urzędu). 
 
2. Aktualnie miastami partnerskimi Gminy są Perkupa na Węgrzech, Teplicka nad Vahom                     ze 
Słowacji, Verquin z Francji. Planowanie działania w zakresie współpracy          międzynarodowej :  

2.1 rozszerzenie zakresu współpracy międzynarodowej na poziomie edukacji, kultury                  i 
sportu. Począwszy od roku 2008 przygotowanie corocznych imprez cyklicznych  takich jak np. 
„Wiosna węgierska” mających na celu poszerzanie wiedzy o innych  krajach i ich kulturach. 



2.2 nawiązanie nowych kontaktów w celu podniesienia jakości działań w poszczególnych 
 dziedzinach (np. system edukacyjny, współpraca z organizacjami pozarządowymi). 

 
3.  W latach 2008-2011 planuje się aktywizowanie społeczeństwa  obywatelskiego poprzez:  

3.1 wykorzystanie umiejętności i potencjału młodych ludzi w celu realizacji pomysłów i wspólnych 
projektów.  Kontynuowane będą spotkania z młodzieŜą tworzącą obecnie nieformalną grupę 
młodzieŜową. 

3.2 organizowanie szkoleń i  przygotowywanie materiałów o konferencjach i spotkaniach 
prowadzonych przez międzynarodowe organizacje. 

3.3 organizowanie zajęć dla osób starszych. 
 
4.  W latach 2008-2011 planuje się korzystać  z  następujących funduszy unijnych:  

4.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – oczyszczalnia ścieków, 
4.2 Regionalny Program Operacyjny -  ulica  Nowa  , Informatyzacja Gminy, multimedialne sale, 
4.3 Europejski Fundusz Społeczny    - szkolenia i studia dla pracowników, stypendia dla uczniów,   
4.4 Program „MłodzieŜ w działaniu” - wymiany młodzieŜy , inicjatywy młodzieŜowe, wolontariat 

europejski , 
4.5 Europejski Fundusz MłodzieŜy  -  wymiana młodzieŜy , inicjatywy młodzieŜowe,  
4.6 Program „Europa dla Obywateli”-  spotkania z mieszkańcami miast partnerskich, 
4.7 Fundusz Rozwoju Wsi    -  małe projekty lokalne np. kino pod chmurką  

 
XXII  INFORMATYKA  
 
 W  latach 2008-2010 planuje się realizację przedsięwzięcia   informatyzacji  całej  Gminy 
Pawłowice, która umoŜliwi połączenie w jedną sieć wszystkich instytucji i placówek              w Gminie. 
Powstaną punkty ogólnodostępnego bezprzewodowego dostępu do sieci (tzw. Hot-spoty) umoŜliwiające   
korzystanie z Internetu. Lepszy dostęp do informacji zapewnią platformy informacyjne, takie jak e-urząd, e-
oświata, e-zdrowie, e-sport, e-kultura. Dodatkowo projekt zakłada instalację PIAP-ów czyli urządzeń 
przypominających bankomaty,  do korzystania z Internetu. Nowopowstała infrastruktura pozwoli równieŜ 
na wykorzystanie  nowych rozwiązań telefonicznych.  
  
Dla podniesienia efektywności świadczenia usług publicznych w Urzędzie Gminy w latach 2007-2008 
zostanie zbudowany i wdroŜony Elektroniczny System Obiegu Dokumentów, którego częścią będzie 
System Przepływu Pracy. 
 
W  celu dostosowania do obecnych wymagań prawnych,  technicznych i funkcjonalnych, planuje się  w 
latach 2007-2009 wymianę  systemu księgowo-kadrowego.   
 
Planuje się zwiększenie funkcjonalności gminnych informacyjnych stron internetowych. 

 
Realizacja zadań z zakresu informatyki będzie finansowana ze środków unijnych oraz z budŜetu gminy.  

 
XXIII ZAKOŃCZENIE 
 
„Program funkcjonowania Gminy Pawłowice od  2008 do 2011 roku”   będzie monitorowany                  i 
aktualizowany przez corocznie  uchwalane budŜety Gminy.  
 


