
 

 

 

 

UCHWAŁA  

RADY GMINY PAWŁOWICE  

z dnia .................... 2010 r.  

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2010 r. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity 

Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ i art.3, 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego /tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 88 poz.535 /oraz art.211, 212, 216, 217 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240/ po uzyskaniu pozytywnej opinii 

Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej 

Rada Gminy Pawłowice 

 

uchwala: 

§ 1. Zmienić uchwałę XXIX/333/2010 Rady Gminy Pawłowice z dnia 05 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu gminy 

Pawłowice na 2010 r. w ten sposób, że: 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Projekt

z dnia ...................., zgłoszony przez .........................

A/ ZWIĘKSZYĆ DOCHODY BUDŻETU GMINY O KWOTĘ 469 114,82

w tym

Dz. 750 Administracja publiczna o kwotę 2 259,56

a/ dochody bieżące

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 2 259,56

Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 141 855,26

a/ dochody bieżące

dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 141 855,26

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 325 000,00

a/ dochody bieżące

- wpł ywy z różnych opłat 321 908,00

- wpł ywy z różnych dochodów 3 092,00

B/ ZWIĘKSZYĆ WYDATKI BUDŻETU GMINY O KWOTĘ 519 114,82

w tym:

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 50 000,00

rozdz. 70095 Pozostała działalność 50 000,00

wydatki inwestycyjne 50 000,00

Dz. 750 Administracja publiczna o kwotę 2 259,56

rozdz. 75095 Pozostała działalność 2 259,56

- wydatki bieżące 2 259,56

z tego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 2 259,56

Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 141 855,26

rozdz. 80195 Pozostała działalność 141 855,26

- wydatki bieżące 141 855,26

z tego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 141 855,26

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 325 000,00

rozdz. 90019 Wpł ywy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków  325 000,00

- wydatki bieżące 325 000,00

z tego:

a/ wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostki 25 000,00

b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 000,00

C/ ZMNIEJSZYĆ WYDATKI BUDŻETU GMINY O KWOTĘ 50 000,00

w tym:

Dz. 600Transport i łączność o kwotę 50 000,00

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 50 000,00

- wydatki inwestycyjne 50 000,00

Zmienia się załącznik nr 1 Wydatki majątkowe w budżecie Gminy na rok 2010 z wyłączeniem wydatków ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnymi otrzymuje 

brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały .

Zmienia się załącznik nr 2 Wydatki na wieloletni program inwestycyjny na lata 2010 – 2012 i otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały .

Skreśla się załącznik nr 13 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010.

Ogółem dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 51 396 349,82

Ogółem wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 57 090 777,82

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2010 Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW UJĘTYCH 

W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM  

Załącznik nr 1  

do uchwały 

Rady Gminy Pawłowice 

z dnia .................... 2010 r.

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 400.000,00 

w tym rozdz. 01010:

dotacja celowa na zadania inwestycyjne realizowane przez zakład budżetowy GZWiK 400.000,00

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.670.000,00 

w tym rozdz. 60013

soł ectwo Golasowice - Jarząbkowice 

budowa chodnika przy DW 938 od ul. Zawadzkiego do ul. Kwiatowej 200.000,00

w tym rozdz. 60014:

soł ectwo Jarząbkowice 

- przebudowa ul. Kasztanowej 300.000,00

soł ectwo Pawłowice 

- przebudowa chodnika przy DP ul. Zjednoczenia 200.000,00

soł ectwo Warszowice 

- przebudowa ul. Pszczyńskiej 1.700.000,00

soł ectwo Pniówek 

- przebudowa skrzyżowania ul. Orlej z ul. Kruczej 50.000,00

w tym rozdz. 60016:

soł ectwo Golasowice 

- przebudowa ul.Dąbrowskiej 770.000,00

soł ectwo Krzyżowice 

- przebudowa ul. Szkolnej 250.000,00

soł ectwo Pawłowice 

- przebudowa ul. Wąskiej 200.000,00

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 259.000,00 

w tym rozdz. 70005:

- zakupy inwestycyjne 150.000,00

w tym rozdz. 70095

- modernizacja budynku komunalnego /wymiana okien, docieplenie ścian/ Golasowice ul. Zawadzkiego 45.000,00

- zakupy inwestycyjne 64.000,00

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 30.000,00 

w tym rozdz. 71035

- budowa alejek – strona prawa 30.000,00

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 81.500,00 

w tym rozdz. 75023

- zakupy inwestycyjne 56.500,00

w tym rozdz. 75095

- zakupy inwestycyjne 25.000,00

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 330.000,00 

w tym rozdz. 75412

- zakup samochodu dla jednostki OSP 330.000,00

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 54.000,00 

w tym rozdz. 80101

- zakupy inwestycyjne 5.000,00

w tym rozdz. 80104

- zakupy inwestycyjne 5.000,00

w tym rozdz. 80110

- zakupy inwestycyjne 30.000,00

w tym rozdz. 80114

- zakupy inwestycyjne 14.000,00

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 220.000,00 

w tym rozdz. 90015

- budowa oświetlenia ul.Słowackiego Golasowice 15.000,00

ul. Kraszewskiegoj Golasowice 15.000,00

ul. Centrum Pielgrzymowice 65.000,00

ul. Krzyżowa Pielgrzymowice 10.000,00

ul. Nowa Pawłowice 55.000,00

ul. Polna Pawłowice 35.000,00

ul. 3 Maja Pawłowice 25.000,00

OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE 5.044.500,00 

WYDATKI NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010 - 2012  

Załącznik nr 2  

do uchwały 

Rady Gminy Pawłowice 

z dnia .................... 2010 r.

L.p. NAZWA ZADANIA KLASYFIKACJA 

BUDŻETOWA 

OKRES 

REALIZACJI 

KOSZT 

INWESTYCJI

w tym:  

Budżet 

Gminy 

DOTYCHCZAS 

PONIESIONE 

WYDATKI 

ROK 2010 ROK 2011 ROK 2012 

Budżet 

Gminy 

Inne Budżet 

Gminy

Inne Budżet 

Gminy

Inne

1 Budowa kanalizacji sanitarnej 

ciśnieniowo-grawitacyjnej 

w sołectwach Golasowice, 

Jarząbkowice, Pielgrzymowice 

w gminie PawłowiceEtap I-VII

Dział 010rozdz. 01010 

Realizacja: Gminny Zakład 

Wodociągów 

i Kanalizacji /zadania 1-2/

2005-2012 39 055 000,00 29 357 357,00 2 800

000,00

  4 037

000,00

  2 860

643,00

 

1a w tym:- kanalizacja sanitarna etap VI     5 700 000,00   2 600

000,00

  3 100

000,00

     

2. Przebudowa oczyszczalni ścieków 

Krzyżowice

Działa 010rozdz 01010 2007-2012 17 435 302,00 9 104 841,00 1 400

000,00

  3 630

461,00

  3 300

000,00

 

2a w tym:- budowa kolektora tłocznego 

cieków komunalnych od granicy 

sołectw Krzyżowice-Pniówek do 

oczyszczalni ścieków w Krzyżowicach

    4 023 715,00 823 715,00     1 500

000,00

  1 700

000,00

 

2b stopień mechaniczny w Pniówku     2 222 336,00 31 875,00     530

461,00

  1 600

000,00

 

3. Przebudowa ul. Groblowej 

Pielgrzymowice

Dz. 600rozdz. 60016 2007-2011 1 423 668,00 23 668,00     1 400

000,00

     

4. Przebudowa ul. Krzyżowej wraz 

z budową parkingiem Pielgrzymowice

Dz. 600rozdz. 60016 2009-2011 1 200 000,00 70 000,00     1 200

000,00

     

5. Przebudowa ul. Ruptawskiej wraz 

z budową chodnika przy ul. 

Powstańców w Pielgrzymowicach jako 

ciągu komunikacyjnego do SP i PG

Dz. 600rozdz. 60016 2009-2011 2 800 000,00   1 200

000,00

  1 600

000,00

     

6. Przebudowa drogi bocznej ul. 

Słowackiego Golasowice

Dz. 600rozdz. 60016 2009-2010 450 000,00 50 000,00     400

000,00

     

7. Rozbudowa i adaptacja budynku „A” 

Urzędu Gminy

Dz. 700rozdz. 

70095 /realizacja GZK/

2007-2012 5 802 423,72 142 423,72 50

000,00

  3 800

000,00

  1 810

000,00

 

8. Nadbudowa budynku technicznego 

Krzyżowice ul. Zwycięstwana cele 

administracyjno - techniczne

Dz. 700rozdz. 

70095 /realizacja GZWiK/

2009-2010 1 599 500,00 299 500,00 1 300

000,00

         

9. Rozbudowa ośrodka zdrowia 

w Pawłowicach na potrzebyCentrum 

Współpracy Międzynarodowej wraz 

z zagospodarowaniem terenu parku

Dz. 700rozdz. 

70095 /realizacja GZK/

2008-2010 4 875 042,00 235 042,00 400

000,00

  4 240

000,00

     

10. Budowa e-struktury dla Powiatu 

Pszczyńskiego

Dz. 700rozdz. 70095 2008-2010 414 700,00 262 700,00 152

000,00

         

11. Elektroniczne Wrota dla Powiatu Dz. 700rozdz. 70095 2008-2010 140 600,00 92 600,00 48

000,00

         

12. Przebudowa budynku naprzedszkole 4- 

oddziałowe przy ul. K. Miarki 

Pielgrzymowice

Dz. 801rozdz. 80104 realizacja

GZK /12-16/

2008-2010 1 987 050,00 387 050,00 1 600

000,00

         

13. Zagospodarowanie działki nr 9/8 dla 

potrzeb GZK w Pawłowicach

Dz. 700rozdz. 70095 2009-2010 75 137,29 5 137,29 70

000,00

         

14. Budowa łącznika komunikacyjnego 

wraz z biblioteką przy SP Warszowice

Dz. 801rozdz. 80101 2009-2010 535 902,00 265 902,00 270

000,00

         

15. Przystosowanie budynku zdrowia dla 

osób niepełnosprawnych ul. Krucza 

Pawłowice

Dz. 700rozdz. 70095 2009-2010 150 000,00 20 000,00 130

000,00

         

16. Przebudowa klatki schodowej 

w budynku ul. Powstańców 

Pielgrzymowice

Dz. 700rozdz. 70095 2009-2010 207 076,00 7 076,00 200

000,00

         

17. Adaptacja pomieszczeń na grotę solną 

oraz pomieszczenia usługowego 

w budynku GOS

Dz. 926rozdz. 92695/realizacja

GOS/

2009-2010 159 185,00 9 185,00 150

000,00

         

18. Zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej w Gminie Pawłowice

Dz. 851 rozdz. 

85154 /realizacja GZK/

2010-2011 630 000,00   120

000,00

  510

000,00

     

19. Przebudowa ul. Łąkowej 

w Warszowicach

Dz. 600rozdz. 60016 2009-2011 1 846 970,00 46 970,00 30

000,00

  1 770

000,00

     

20. Przebudowa ul. Kornela 

Makuszyńskiego w Golasowicach

Dz. 600rozdz. 60016 2010-2012 600 000,00   30

000,00

      570

000,00

 

21. Przebudowa ul. Wierzbowej 

w Pielgrzymowicach

Dz. 600rozdz. 60016 2010-2012 500 000,00   20

000,00

      480

000,00
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UCHWAŁA  

RADY GMINY PAWŁOWICE  

z dnia .................... 2010 r.  

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2010 r. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity 

Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ i art.3, 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego /tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 88 poz.535 /oraz art.211, 212, 216, 217 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240/ po uzyskaniu pozytywnej opinii 

Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej 

Rada Gminy Pawłowice 

 

uchwala: 

§ 1. Zmienić uchwałę XXIX/333/2010 Rady Gminy Pawłowice z dnia 05 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu gminy 

Pawłowice na 2010 r. w ten sposób, że: 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Projekt

z dnia ...................., zgłoszony przez .........................

A/ ZWIĘKSZYĆ DOCHODY BUDŻETU GMINY O KWOTĘ 469 114,82

w tym

Dz. 750 Administracja publiczna o kwotę 2 259,56

a/ dochody bieżące

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 2 259,56

Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 141 855,26

a/ dochody bieżące

dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 141 855,26

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 325 000,00

a/ dochody bieżące

- wpł ywy z różnych opłat 321 908,00

- wpł ywy z różnych dochodów 3 092,00

B/ ZWIĘKSZYĆ WYDATKI BUDŻETU GMINY O KWOTĘ 519 114,82

w tym:

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 50 000,00

rozdz. 70095 Pozostała działalność 50 000,00

wydatki inwestycyjne 50 000,00

Dz. 750 Administracja publiczna o kwotę 2 259,56

rozdz. 75095 Pozostała działalność 2 259,56

- wydatki bieżące 2 259,56

z tego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 2 259,56

Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 141 855,26

rozdz. 80195 Pozostała działalność 141 855,26

- wydatki bieżące 141 855,26

z tego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 141 855,26

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 325 000,00

rozdz. 90019 Wpł ywy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków  325 000,00

- wydatki bieżące 325 000,00

z tego:

a/ wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostki 25 000,00

b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 000,00

C/ ZMNIEJSZYĆ WYDATKI BUDŻETU GMINY O KWOTĘ 50 000,00

w tym:

Dz. 600Transport i łączność o kwotę 50 000,00

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 50 000,00

- wydatki inwestycyjne 50 000,00

Zmienia się załącznik nr 1 Wydatki majątkowe w budżecie Gminy na rok 2010 z wyłączeniem wydatków ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnymi otrzymuje 

brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały .

Zmienia się załącznik nr 2 Wydatki na wieloletni program inwestycyjny na lata 2010 – 2012 i otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały .

Skreśla się załącznik nr 13 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010.

Ogółem dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 51 396 349,82

Ogółem wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 57 090 777,82

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2010 Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW UJĘTYCH 

W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM  

Załącznik nr 1  

do uchwały 

Rady Gminy Pawłowice 

z dnia .................... 2010 r.

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 400.000,00 

w tym rozdz. 01010:

dotacja celowa na zadania inwestycyjne realizowane przez zakład budżetowy GZWiK 400.000,00

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.670.000,00 

w tym rozdz. 60013

soł ectwo Golasowice - Jarząbkowice 

budowa chodnika przy DW 938 od ul. Zawadzkiego do ul. Kwiatowej 200.000,00

w tym rozdz. 60014:

soł ectwo Jarząbkowice 

- przebudowa ul. Kasztanowej 300.000,00

soł ectwo Pawłowice 

- przebudowa chodnika przy DP ul. Zjednoczenia 200.000,00

soł ectwo Warszowice 

- przebudowa ul. Pszczyńskiej 1.700.000,00

soł ectwo Pniówek 

- przebudowa skrzyżowania ul. Orlej z ul. Kruczej 50.000,00

w tym rozdz. 60016:

soł ectwo Golasowice 

- przebudowa ul.Dąbrowskiej 770.000,00

soł ectwo Krzyżowice 

- przebudowa ul. Szkolnej 250.000,00

soł ectwo Pawłowice 

- przebudowa ul. Wąskiej 200.000,00

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 259.000,00 

w tym rozdz. 70005:

- zakupy inwestycyjne 150.000,00

w tym rozdz. 70095

- modernizacja budynku komunalnego /wymiana okien, docieplenie ścian/ Golasowice ul. Zawadzkiego 45.000,00

- zakupy inwestycyjne 64.000,00

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 30.000,00 

w tym rozdz. 71035

- budowa alejek – strona prawa 30.000,00

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 81.500,00 

w tym rozdz. 75023

- zakupy inwestycyjne 56.500,00

w tym rozdz. 75095

- zakupy inwestycyjne 25.000,00

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 330.000,00 

w tym rozdz. 75412

- zakup samochodu dla jednostki OSP 330.000,00

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 54.000,00 

w tym rozdz. 80101

- zakupy inwestycyjne 5.000,00

w tym rozdz. 80104

- zakupy inwestycyjne 5.000,00

w tym rozdz. 80110

- zakupy inwestycyjne 30.000,00

w tym rozdz. 80114

- zakupy inwestycyjne 14.000,00

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 220.000,00 

w tym rozdz. 90015

- budowa oświetlenia ul.Słowackiego Golasowice 15.000,00

ul. Kraszewskiegoj Golasowice 15.000,00

ul. Centrum Pielgrzymowice 65.000,00

ul. Krzyżowa Pielgrzymowice 10.000,00

ul. Nowa Pawłowice 55.000,00

ul. Polna Pawłowice 35.000,00

ul. 3 Maja Pawłowice 25.000,00

OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE 5.044.500,00 

WYDATKI NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010 - 2012  

Załącznik nr 2  

do uchwały 

Rady Gminy Pawłowice 

z dnia .................... 2010 r.

L.p. NAZWA ZADANIA KLASYFIKACJA 

BUDŻETOWA 

OKRES 

REALIZACJI 

KOSZT 

INWESTYCJI

w tym:  

Budżet 

Gminy 

DOTYCHCZAS 

PONIESIONE 

WYDATKI 

ROK 2010 ROK 2011 ROK 2012 

Budżet 

Gminy 

Inne Budżet 

Gminy

Inne Budżet 

Gminy

Inne

1 Budowa kanalizacji sanitarnej 

ciśnieniowo-grawitacyjnej 

w sołectwach Golasowice, 

Jarząbkowice, Pielgrzymowice 

w gminie PawłowiceEtap I-VII

Dział 010rozdz. 01010 

Realizacja: Gminny Zakład 

Wodociągów 

i Kanalizacji /zadania 1-2/

2005-2012 39 055 000,00 29 357 357,00 2 800

000,00

  4 037

000,00

  2 860

643,00

 

1a w tym:- kanalizacja sanitarna etap VI     5 700 000,00   2 600

000,00

  3 100

000,00

     

2. Przebudowa oczyszczalni ścieków 

Krzyżowice

Działa 010rozdz 01010 2007-2012 17 435 302,00 9 104 841,00 1 400

000,00

  3 630

461,00

  3 300

000,00

 

2a w tym:- budowa kolektora tłocznego 

cieków komunalnych od granicy 

sołectw Krzyżowice-Pniówek do 

oczyszczalni ścieków w Krzyżowicach

    4 023 715,00 823 715,00     1 500

000,00

  1 700

000,00

 

2b stopień mechaniczny w Pniówku     2 222 336,00 31 875,00     530

461,00

  1 600

000,00

 

3. Przebudowa ul. Groblowej 

Pielgrzymowice

Dz. 600rozdz. 60016 2007-2011 1 423 668,00 23 668,00     1 400

000,00

     

4. Przebudowa ul. Krzyżowej wraz 

z budową parkingiem Pielgrzymowice

Dz. 600rozdz. 60016 2009-2011 1 200 000,00 70 000,00     1 200

000,00

     

5. Przebudowa ul. Ruptawskiej wraz 

z budową chodnika przy ul. 

Powstańców w Pielgrzymowicach jako 

ciągu komunikacyjnego do SP i PG

Dz. 600rozdz. 60016 2009-2011 2 800 000,00   1 200

000,00

  1 600

000,00

     

6. Przebudowa drogi bocznej ul. 

Słowackiego Golasowice

Dz. 600rozdz. 60016 2009-2010 450 000,00 50 000,00     400

000,00

     

7. Rozbudowa i adaptacja budynku „A” 

Urzędu Gminy

Dz. 700rozdz. 

70095 /realizacja GZK/

2007-2012 5 802 423,72 142 423,72 50

000,00

  3 800

000,00

  1 810

000,00

 

8. Nadbudowa budynku technicznego 

Krzyżowice ul. Zwycięstwana cele 

administracyjno - techniczne

Dz. 700rozdz. 

70095 /realizacja GZWiK/

2009-2010 1 599 500,00 299 500,00 1 300

000,00

         

9. Rozbudowa ośrodka zdrowia 

w Pawłowicach na potrzebyCentrum 

Współpracy Międzynarodowej wraz 

z zagospodarowaniem terenu parku

Dz. 700rozdz. 

70095 /realizacja GZK/

2008-2010 4 875 042,00 235 042,00 400

000,00

  4 240

000,00

     

10. Budowa e-struktury dla Powiatu 

Pszczyńskiego

Dz. 700rozdz. 70095 2008-2010 414 700,00 262 700,00 152

000,00

         

11. Elektroniczne Wrota dla Powiatu Dz. 700rozdz. 70095 2008-2010 140 600,00 92 600,00 48

000,00

         

12. Przebudowa budynku naprzedszkole 4- 

oddziałowe przy ul. K. Miarki 

Pielgrzymowice

Dz. 801rozdz. 80104 realizacja

GZK /12-16/

2008-2010 1 987 050,00 387 050,00 1 600

000,00

         

13. Zagospodarowanie działki nr 9/8 dla 

potrzeb GZK w Pawłowicach

Dz. 700rozdz. 70095 2009-2010 75 137,29 5 137,29 70

000,00

         

14. Budowa łącznika komunikacyjnego 

wraz z biblioteką przy SP Warszowice

Dz. 801rozdz. 80101 2009-2010 535 902,00 265 902,00 270

000,00

         

15. Przystosowanie budynku zdrowia dla 

osób niepełnosprawnych ul. Krucza 

Pawłowice

Dz. 700rozdz. 70095 2009-2010 150 000,00 20 000,00 130

000,00

         

16. Przebudowa klatki schodowej 

w budynku ul. Powstańców 

Pielgrzymowice

Dz. 700rozdz. 70095 2009-2010 207 076,00 7 076,00 200

000,00

         

17. Adaptacja pomieszczeń na grotę solną 

oraz pomieszczenia usługowego 

w budynku GOS

Dz. 926rozdz. 92695/realizacja

GOS/

2009-2010 159 185,00 9 185,00 150

000,00

         

18. Zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej w Gminie Pawłowice

Dz. 851 rozdz. 

85154 /realizacja GZK/

2010-2011 630 000,00   120

000,00

  510

000,00

     

19. Przebudowa ul. Łąkowej 

w Warszowicach

Dz. 600rozdz. 60016 2009-2011 1 846 970,00 46 970,00 30

000,00

  1 770

000,00

     

20. Przebudowa ul. Kornela 

Makuszyńskiego w Golasowicach

Dz. 600rozdz. 60016 2010-2012 600 000,00   30

000,00

      570

000,00

 

21. Przebudowa ul. Wierzbowej 

w Pielgrzymowicach

Dz. 600rozdz. 60016 2010-2012 500 000,00   20

000,00

      480

000,00
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UCHWAŁA  

RADY GMINY PAWŁOWICE  

z dnia .................... 2010 r.  

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2010 r. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity 

Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ i art.3, 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego /tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 88 poz.535 /oraz art.211, 212, 216, 217 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240/ po uzyskaniu pozytywnej opinii 

Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej 

Rada Gminy Pawłowice 

 

uchwala: 

§ 1. Zmienić uchwałę XXIX/333/2010 Rady Gminy Pawłowice z dnia 05 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu gminy 

Pawłowice na 2010 r. w ten sposób, że: 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Projekt

z dnia ...................., zgłoszony przez .........................

A/ ZWIĘKSZYĆ DOCHODY BUDŻETU GMINY O KWOTĘ 469 114,82

w tym

Dz. 750 Administracja publiczna o kwotę 2 259,56

a/ dochody bieżące

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 2 259,56

Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 141 855,26

a/ dochody bieżące

dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 141 855,26

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 325 000,00

a/ dochody bieżące

- wpł ywy z różnych opłat 321 908,00

- wpł ywy z różnych dochodów 3 092,00

B/ ZWIĘKSZYĆ WYDATKI BUDŻETU GMINY O KWOTĘ 519 114,82

w tym:

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 50 000,00

rozdz. 70095 Pozostała działalność 50 000,00

wydatki inwestycyjne 50 000,00

Dz. 750 Administracja publiczna o kwotę 2 259,56

rozdz. 75095 Pozostała działalność 2 259,56

- wydatki bieżące 2 259,56

z tego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 2 259,56

Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 141 855,26

rozdz. 80195 Pozostała działalność 141 855,26

- wydatki bieżące 141 855,26

z tego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 141 855,26

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 325 000,00

rozdz. 90019 Wpł ywy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków  325 000,00

- wydatki bieżące 325 000,00

z tego:

a/ wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostki 25 000,00

b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 000,00

C/ ZMNIEJSZYĆ WYDATKI BUDŻETU GMINY O KWOTĘ 50 000,00

w tym:

Dz. 600Transport i łączność o kwotę 50 000,00

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 50 000,00

- wydatki inwestycyjne 50 000,00

Zmienia się załącznik nr 1 Wydatki majątkowe w budżecie Gminy na rok 2010 z wyłączeniem wydatków ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnymi otrzymuje 

brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały .

Zmienia się załącznik nr 2 Wydatki na wieloletni program inwestycyjny na lata 2010 – 2012 i otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały .

Skreśla się załącznik nr 13 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010.

Ogółem dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 51 396 349,82

Ogółem wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 57 090 777,82

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2010 Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW UJĘTYCH 

W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM  

Załącznik nr 1  

do uchwały 

Rady Gminy Pawłowice 

z dnia .................... 2010 r.

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 400.000,00 

w tym rozdz. 01010:

dotacja celowa na zadania inwestycyjne realizowane przez zakład budżetowy GZWiK 400.000,00

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.670.000,00 

w tym rozdz. 60013

soł ectwo Golasowice - Jarząbkowice 

budowa chodnika przy DW 938 od ul. Zawadzkiego do ul. Kwiatowej 200.000,00

w tym rozdz. 60014:

soł ectwo Jarząbkowice 

- przebudowa ul. Kasztanowej 300.000,00

soł ectwo Pawłowice 

- przebudowa chodnika przy DP ul. Zjednoczenia 200.000,00

soł ectwo Warszowice 

- przebudowa ul. Pszczyńskiej 1.700.000,00

soł ectwo Pniówek 

- przebudowa skrzyżowania ul. Orlej z ul. Kruczej 50.000,00

w tym rozdz. 60016:

soł ectwo Golasowice 

- przebudowa ul.Dąbrowskiej 770.000,00

soł ectwo Krzyżowice 

- przebudowa ul. Szkolnej 250.000,00

soł ectwo Pawłowice 

- przebudowa ul. Wąskiej 200.000,00

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 259.000,00 

w tym rozdz. 70005:

- zakupy inwestycyjne 150.000,00

w tym rozdz. 70095

- modernizacja budynku komunalnego /wymiana okien, docieplenie ścian/ Golasowice ul. Zawadzkiego 45.000,00

- zakupy inwestycyjne 64.000,00

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 30.000,00 

w tym rozdz. 71035

- budowa alejek – strona prawa 30.000,00

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 81.500,00 

w tym rozdz. 75023

- zakupy inwestycyjne 56.500,00

w tym rozdz. 75095

- zakupy inwestycyjne 25.000,00

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 330.000,00 

w tym rozdz. 75412

- zakup samochodu dla jednostki OSP 330.000,00

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 54.000,00 

w tym rozdz. 80101

- zakupy inwestycyjne 5.000,00

w tym rozdz. 80104

- zakupy inwestycyjne 5.000,00

w tym rozdz. 80110

- zakupy inwestycyjne 30.000,00

w tym rozdz. 80114

- zakupy inwestycyjne 14.000,00

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 220.000,00 

w tym rozdz. 90015

- budowa oświetlenia ul.Słowackiego Golasowice 15.000,00

ul. Kraszewskiegoj Golasowice 15.000,00

ul. Centrum Pielgrzymowice 65.000,00

ul. Krzyżowa Pielgrzymowice 10.000,00

ul. Nowa Pawłowice 55.000,00

ul. Polna Pawłowice 35.000,00

ul. 3 Maja Pawłowice 25.000,00

OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE 5.044.500,00 

WYDATKI NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010 - 2012  

Załącznik nr 2  

do uchwały 

Rady Gminy Pawłowice 

z dnia .................... 2010 r.

L.p. NAZWA ZADANIA KLASYFIKACJA 

BUDŻETOWA 

OKRES 

REALIZACJI 

KOSZT 

INWESTYCJI

w tym:  

Budżet 

Gminy 

DOTYCHCZAS 

PONIESIONE 

WYDATKI 

ROK 2010 ROK 2011 ROK 2012 

Budżet 

Gminy 

Inne Budżet 

Gminy

Inne Budżet 

Gminy

Inne

1 Budowa kanalizacji sanitarnej 

ciśnieniowo-grawitacyjnej 

w sołectwach Golasowice, 

Jarząbkowice, Pielgrzymowice 

w gminie PawłowiceEtap I-VII

Dział 010rozdz. 01010 

Realizacja: Gminny Zakład 

Wodociągów 

i Kanalizacji /zadania 1-2/

2005-2012 39 055 000,00 29 357 357,00 2 800

000,00

  4 037

000,00

  2 860

643,00

 

1a w tym:- kanalizacja sanitarna etap VI     5 700 000,00   2 600

000,00

  3 100

000,00

     

2. Przebudowa oczyszczalni ścieków 

Krzyżowice

Działa 010rozdz 01010 2007-2012 17 435 302,00 9 104 841,00 1 400

000,00

  3 630

461,00

  3 300

000,00

 

2a w tym:- budowa kolektora tłocznego 

cieków komunalnych od granicy 

sołectw Krzyżowice-Pniówek do 

oczyszczalni ścieków w Krzyżowicach

    4 023 715,00 823 715,00     1 500

000,00

  1 700

000,00

 

2b stopień mechaniczny w Pniówku     2 222 336,00 31 875,00     530

461,00

  1 600

000,00

 

3. Przebudowa ul. Groblowej 

Pielgrzymowice

Dz. 600rozdz. 60016 2007-2011 1 423 668,00 23 668,00     1 400

000,00

     

4. Przebudowa ul. Krzyżowej wraz 

z budową parkingiem Pielgrzymowice

Dz. 600rozdz. 60016 2009-2011 1 200 000,00 70 000,00     1 200

000,00

     

5. Przebudowa ul. Ruptawskiej wraz 

z budową chodnika przy ul. 

Powstańców w Pielgrzymowicach jako 

ciągu komunikacyjnego do SP i PG

Dz. 600rozdz. 60016 2009-2011 2 800 000,00   1 200

000,00

  1 600

000,00

     

6. Przebudowa drogi bocznej ul. 

Słowackiego Golasowice

Dz. 600rozdz. 60016 2009-2010 450 000,00 50 000,00     400

000,00

     

7. Rozbudowa i adaptacja budynku „A” 

Urzędu Gminy

Dz. 700rozdz. 

70095 /realizacja GZK/

2007-2012 5 802 423,72 142 423,72 50

000,00

  3 800

000,00

  1 810

000,00

 

8. Nadbudowa budynku technicznego 

Krzyżowice ul. Zwycięstwana cele 

administracyjno - techniczne

Dz. 700rozdz. 

70095 /realizacja GZWiK/

2009-2010 1 599 500,00 299 500,00 1 300

000,00

         

9. Rozbudowa ośrodka zdrowia 

w Pawłowicach na potrzebyCentrum 

Współpracy Międzynarodowej wraz 

z zagospodarowaniem terenu parku

Dz. 700rozdz. 

70095 /realizacja GZK/

2008-2010 4 875 042,00 235 042,00 400

000,00

  4 240

000,00

     

10. Budowa e-struktury dla Powiatu 

Pszczyńskiego

Dz. 700rozdz. 70095 2008-2010 414 700,00 262 700,00 152

000,00

         

11. Elektroniczne Wrota dla Powiatu Dz. 700rozdz. 70095 2008-2010 140 600,00 92 600,00 48

000,00

         

12. Przebudowa budynku naprzedszkole 4- 

oddziałowe przy ul. K. Miarki 

Pielgrzymowice

Dz. 801rozdz. 80104 realizacja

GZK /12-16/

2008-2010 1 987 050,00 387 050,00 1 600

000,00

         

13. Zagospodarowanie działki nr 9/8 dla 

potrzeb GZK w Pawłowicach

Dz. 700rozdz. 70095 2009-2010 75 137,29 5 137,29 70

000,00

         

14. Budowa łącznika komunikacyjnego 

wraz z biblioteką przy SP Warszowice

Dz. 801rozdz. 80101 2009-2010 535 902,00 265 902,00 270

000,00

         

15. Przystosowanie budynku zdrowia dla 

osób niepełnosprawnych ul. Krucza 

Pawłowice

Dz. 700rozdz. 70095 2009-2010 150 000,00 20 000,00 130

000,00

         

16. Przebudowa klatki schodowej 

w budynku ul. Powstańców 

Pielgrzymowice

Dz. 700rozdz. 70095 2009-2010 207 076,00 7 076,00 200

000,00

         

17. Adaptacja pomieszczeń na grotę solną 

oraz pomieszczenia usługowego 

w budynku GOS

Dz. 926rozdz. 92695/realizacja

GOS/

2009-2010 159 185,00 9 185,00 150

000,00

         

18. Zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej w Gminie Pawłowice

Dz. 851 rozdz. 

85154 /realizacja GZK/

2010-2011 630 000,00   120

000,00

  510

000,00

     

19. Przebudowa ul. Łąkowej 

w Warszowicach

Dz. 600rozdz. 60016 2009-2011 1 846 970,00 46 970,00 30

000,00

  1 770

000,00

     

20. Przebudowa ul. Kornela 

Makuszyńskiego w Golasowicach

Dz. 600rozdz. 60016 2010-2012 600 000,00   30

000,00

      570

000,00

 

21. Przebudowa ul. Wierzbowej 

w Pielgrzymowicach

Dz. 600rozdz. 60016 2010-2012 500 000,00   20

000,00

      480

000,00
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UCHWAŁA  

RADY GMINY PAWŁOWICE  

z dnia .................... 2010 r.  

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2010 r. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity 

Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ i art.3, 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego /tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 88 poz.535 /oraz art.211, 212, 216, 217 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240/ po uzyskaniu pozytywnej opinii 

Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej 

Rada Gminy Pawłowice 

 

uchwala: 

§ 1. Zmienić uchwałę XXIX/333/2010 Rady Gminy Pawłowice z dnia 05 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu gminy 

Pawłowice na 2010 r. w ten sposób, że: 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Projekt

z dnia ...................., zgłoszony przez .........................

A/ ZWIĘKSZYĆ DOCHODY BUDŻETU GMINY O KWOTĘ 469 114,82

w tym

Dz. 750 Administracja publiczna o kwotę 2 259,56

a/ dochody bieżące

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 2 259,56

Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 141 855,26

a/ dochody bieżące

dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 141 855,26

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 325 000,00

a/ dochody bieżące

- wpł ywy z różnych opłat 321 908,00

- wpł ywy z różnych dochodów 3 092,00

B/ ZWIĘKSZYĆ WYDATKI BUDŻETU GMINY O KWOTĘ 519 114,82

w tym:

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 50 000,00

rozdz. 70095 Pozostała działalność 50 000,00

wydatki inwestycyjne 50 000,00

Dz. 750 Administracja publiczna o kwotę 2 259,56

rozdz. 75095 Pozostała działalność 2 259,56

- wydatki bieżące 2 259,56

z tego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 2 259,56

Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 141 855,26

rozdz. 80195 Pozostała działalność 141 855,26

- wydatki bieżące 141 855,26

z tego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 141 855,26

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 325 000,00

rozdz. 90019 Wpł ywy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków  325 000,00

- wydatki bieżące 325 000,00

z tego:

a/ wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostki 25 000,00

b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 000,00

C/ ZMNIEJSZYĆ WYDATKI BUDŻETU GMINY O KWOTĘ 50 000,00

w tym:

Dz. 600Transport i łączność o kwotę 50 000,00

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 50 000,00

- wydatki inwestycyjne 50 000,00

Zmienia się załącznik nr 1 Wydatki majątkowe w budżecie Gminy na rok 2010 z wyłączeniem wydatków ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnymi otrzymuje 

brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały .

Zmienia się załącznik nr 2 Wydatki na wieloletni program inwestycyjny na lata 2010 – 2012 i otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały .

Skreśla się załącznik nr 13 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010.

Ogółem dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 51 396 349,82

Ogółem wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 57 090 777,82

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2010 Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW UJĘTYCH 

W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM  

Załącznik nr 1  

do uchwały 

Rady Gminy Pawłowice 

z dnia .................... 2010 r.

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 400.000,00 

w tym rozdz. 01010:

dotacja celowa na zadania inwestycyjne realizowane przez zakład budżetowy GZWiK 400.000,00

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.670.000,00 

w tym rozdz. 60013

soł ectwo Golasowice - Jarząbkowice 

budowa chodnika przy DW 938 od ul. Zawadzkiego do ul. Kwiatowej 200.000,00

w tym rozdz. 60014:

soł ectwo Jarząbkowice 

- przebudowa ul. Kasztanowej 300.000,00

soł ectwo Pawłowice 

- przebudowa chodnika przy DP ul. Zjednoczenia 200.000,00

soł ectwo Warszowice 

- przebudowa ul. Pszczyńskiej 1.700.000,00

soł ectwo Pniówek 

- przebudowa skrzyżowania ul. Orlej z ul. Kruczej 50.000,00

w tym rozdz. 60016:

soł ectwo Golasowice 

- przebudowa ul.Dąbrowskiej 770.000,00

soł ectwo Krzyżowice 

- przebudowa ul. Szkolnej 250.000,00

soł ectwo Pawłowice 

- przebudowa ul. Wąskiej 200.000,00

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 259.000,00 

w tym rozdz. 70005:

- zakupy inwestycyjne 150.000,00

w tym rozdz. 70095

- modernizacja budynku komunalnego /wymiana okien, docieplenie ścian/ Golasowice ul. Zawadzkiego 45.000,00

- zakupy inwestycyjne 64.000,00

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 30.000,00 

w tym rozdz. 71035

- budowa alejek – strona prawa 30.000,00

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 81.500,00 

w tym rozdz. 75023

- zakupy inwestycyjne 56.500,00

w tym rozdz. 75095

- zakupy inwestycyjne 25.000,00

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 330.000,00 

w tym rozdz. 75412

- zakup samochodu dla jednostki OSP 330.000,00

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 54.000,00 

w tym rozdz. 80101

- zakupy inwestycyjne 5.000,00

w tym rozdz. 80104

- zakupy inwestycyjne 5.000,00

w tym rozdz. 80110

- zakupy inwestycyjne 30.000,00

w tym rozdz. 80114

- zakupy inwestycyjne 14.000,00

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 220.000,00 

w tym rozdz. 90015

- budowa oświetlenia ul.Słowackiego Golasowice 15.000,00

ul. Kraszewskiegoj Golasowice 15.000,00

ul. Centrum Pielgrzymowice 65.000,00

ul. Krzyżowa Pielgrzymowice 10.000,00

ul. Nowa Pawłowice 55.000,00

ul. Polna Pawłowice 35.000,00

ul. 3 Maja Pawłowice 25.000,00

OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE 5.044.500,00 

WYDATKI NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010 - 2012  

Załącznik nr 2  

do uchwały 

Rady Gminy Pawłowice 

z dnia .................... 2010 r.

L.p. NAZWA ZADANIA KLASYFIKACJA 

BUDŻETOWA 

OKRES 

REALIZACJI 

KOSZT 

INWESTYCJI

w tym:  

Budżet 

Gminy 

DOTYCHCZAS 

PONIESIONE 

WYDATKI 

ROK 2010 ROK 2011 ROK 2012 

Budżet 

Gminy 

Inne Budżet 

Gminy

Inne Budżet 

Gminy

Inne

1 Budowa kanalizacji sanitarnej 

ciśnieniowo-grawitacyjnej 

w sołectwach Golasowice, 

Jarząbkowice, Pielgrzymowice 

w gminie PawłowiceEtap I-VII

Dział 010rozdz. 01010 

Realizacja: Gminny Zakład 

Wodociągów 

i Kanalizacji /zadania 1-2/

2005-2012 39 055 000,00 29 357 357,00 2 800

000,00

  4 037

000,00

  2 860

643,00

 

1a w tym:- kanalizacja sanitarna etap VI     5 700 000,00   2 600

000,00

  3 100

000,00

     

2. Przebudowa oczyszczalni ścieków 

Krzyżowice

Działa 010rozdz 01010 2007-2012 17 435 302,00 9 104 841,00 1 400

000,00

  3 630

461,00

  3 300

000,00

 

2a w tym:- budowa kolektora tłocznego 

cieków komunalnych od granicy 

sołectw Krzyżowice-Pniówek do 

oczyszczalni ścieków w Krzyżowicach

    4 023 715,00 823 715,00     1 500

000,00

  1 700

000,00

 

2b stopień mechaniczny w Pniówku     2 222 336,00 31 875,00     530

461,00

  1 600

000,00

 

3. Przebudowa ul. Groblowej 

Pielgrzymowice

Dz. 600rozdz. 60016 2007-2011 1 423 668,00 23 668,00     1 400

000,00

     

4. Przebudowa ul. Krzyżowej wraz 

z budową parkingiem Pielgrzymowice

Dz. 600rozdz. 60016 2009-2011 1 200 000,00 70 000,00     1 200

000,00

     

5. Przebudowa ul. Ruptawskiej wraz 

z budową chodnika przy ul. 

Powstańców w Pielgrzymowicach jako 

ciągu komunikacyjnego do SP i PG

Dz. 600rozdz. 60016 2009-2011 2 800 000,00   1 200

000,00

  1 600

000,00

     

6. Przebudowa drogi bocznej ul. 

Słowackiego Golasowice

Dz. 600rozdz. 60016 2009-2010 450 000,00 50 000,00     400

000,00

     

7. Rozbudowa i adaptacja budynku „A” 

Urzędu Gminy

Dz. 700rozdz. 

70095 /realizacja GZK/

2007-2012 5 802 423,72 142 423,72 50

000,00

  3 800

000,00

  1 810

000,00

 

8. Nadbudowa budynku technicznego 

Krzyżowice ul. Zwycięstwana cele 

administracyjno - techniczne

Dz. 700rozdz. 

70095 /realizacja GZWiK/

2009-2010 1 599 500,00 299 500,00 1 300

000,00

         

9. Rozbudowa ośrodka zdrowia 

w Pawłowicach na potrzebyCentrum 

Współpracy Międzynarodowej wraz 

z zagospodarowaniem terenu parku

Dz. 700rozdz. 

70095 /realizacja GZK/

2008-2010 4 875 042,00 235 042,00 400

000,00

  4 240

000,00

     

10. Budowa e-struktury dla Powiatu 

Pszczyńskiego

Dz. 700rozdz. 70095 2008-2010 414 700,00 262 700,00 152

000,00

         

11. Elektroniczne Wrota dla Powiatu Dz. 700rozdz. 70095 2008-2010 140 600,00 92 600,00 48

000,00

         

12. Przebudowa budynku naprzedszkole 4- 

oddziałowe przy ul. K. Miarki 

Pielgrzymowice

Dz. 801rozdz. 80104 realizacja

GZK /12-16/

2008-2010 1 987 050,00 387 050,00 1 600

000,00

         

13. Zagospodarowanie działki nr 9/8 dla 

potrzeb GZK w Pawłowicach

Dz. 700rozdz. 70095 2009-2010 75 137,29 5 137,29 70

000,00

         

14. Budowa łącznika komunikacyjnego 

wraz z biblioteką przy SP Warszowice

Dz. 801rozdz. 80101 2009-2010 535 902,00 265 902,00 270

000,00

         

15. Przystosowanie budynku zdrowia dla 

osób niepełnosprawnych ul. Krucza 

Pawłowice

Dz. 700rozdz. 70095 2009-2010 150 000,00 20 000,00 130

000,00

         

16. Przebudowa klatki schodowej 

w budynku ul. Powstańców 

Pielgrzymowice

Dz. 700rozdz. 70095 2009-2010 207 076,00 7 076,00 200

000,00

         

17. Adaptacja pomieszczeń na grotę solną 

oraz pomieszczenia usługowego 

w budynku GOS

Dz. 926rozdz. 92695/realizacja

GOS/

2009-2010 159 185,00 9 185,00 150

000,00

         

18. Zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej w Gminie Pawłowice

Dz. 851 rozdz. 

85154 /realizacja GZK/

2010-2011 630 000,00   120

000,00

  510

000,00

     

19. Przebudowa ul. Łąkowej 

w Warszowicach

Dz. 600rozdz. 60016 2009-2011 1 846 970,00 46 970,00 30

000,00

  1 770

000,00

     

20. Przebudowa ul. Kornela 

Makuszyńskiego w Golasowicach

Dz. 600rozdz. 60016 2010-2012 600 000,00   30

000,00

      570

000,00

 

21. Przebudowa ul. Wierzbowej 

w Pielgrzymowicach

Dz. 600rozdz. 60016 2010-2012 500 000,00   20

000,00

      480

000,00
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UCHWAŁA  

RADY GMINY PAWŁOWICE  

z dnia .................... 2010 r.  

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2010 r. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity 

Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ i art.3, 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego /tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 88 poz.535 /oraz art.211, 212, 216, 217 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240/ po uzyskaniu pozytywnej opinii 

Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej 

Rada Gminy Pawłowice 

 

uchwala: 

§ 1. Zmienić uchwałę XXIX/333/2010 Rady Gminy Pawłowice z dnia 05 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu gminy 

Pawłowice na 2010 r. w ten sposób, że: 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Projekt

z dnia ...................., zgłoszony przez .........................

A/ ZWIĘKSZYĆ DOCHODY BUDŻETU GMINY O KWOTĘ 469 114,82

w tym

Dz. 750 Administracja publiczna o kwotę 2 259,56

a/ dochody bieżące

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 2 259,56

Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 141 855,26

a/ dochody bieżące

dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 141 855,26

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 325 000,00

a/ dochody bieżące

- wpł ywy z różnych opłat 321 908,00

- wpł ywy z różnych dochodów 3 092,00

B/ ZWIĘKSZYĆ WYDATKI BUDŻETU GMINY O KWOTĘ 519 114,82

w tym:

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 50 000,00

rozdz. 70095 Pozostała działalność 50 000,00

wydatki inwestycyjne 50 000,00

Dz. 750 Administracja publiczna o kwotę 2 259,56

rozdz. 75095 Pozostała działalność 2 259,56

- wydatki bieżące 2 259,56

z tego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 2 259,56

Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 141 855,26

rozdz. 80195 Pozostała działalność 141 855,26

- wydatki bieżące 141 855,26

z tego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 141 855,26

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 325 000,00

rozdz. 90019 Wpł ywy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków  325 000,00

- wydatki bieżące 325 000,00

z tego:

a/ wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostki 25 000,00

b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 000,00

C/ ZMNIEJSZYĆ WYDATKI BUDŻETU GMINY O KWOTĘ 50 000,00

w tym:

Dz. 600Transport i łączność o kwotę 50 000,00

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 50 000,00

- wydatki inwestycyjne 50 000,00

Zmienia się załącznik nr 1 Wydatki majątkowe w budżecie Gminy na rok 2010 z wyłączeniem wydatków ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnymi otrzymuje 

brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały .

Zmienia się załącznik nr 2 Wydatki na wieloletni program inwestycyjny na lata 2010 – 2012 i otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały .

Skreśla się załącznik nr 13 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010.

Ogółem dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 51 396 349,82

Ogółem wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 57 090 777,82

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2010 Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW UJĘTYCH 

W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM  

Załącznik nr 1  

do uchwały 

Rady Gminy Pawłowice 

z dnia .................... 2010 r.

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 400.000,00 

w tym rozdz. 01010:

dotacja celowa na zadania inwestycyjne realizowane przez zakład budżetowy GZWiK 400.000,00

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.670.000,00 

w tym rozdz. 60013

soł ectwo Golasowice - Jarząbkowice 

budowa chodnika przy DW 938 od ul. Zawadzkiego do ul. Kwiatowej 200.000,00

w tym rozdz. 60014:

soł ectwo Jarząbkowice 

- przebudowa ul. Kasztanowej 300.000,00

soł ectwo Pawłowice 

- przebudowa chodnika przy DP ul. Zjednoczenia 200.000,00

soł ectwo Warszowice 

- przebudowa ul. Pszczyńskiej 1.700.000,00

soł ectwo Pniówek 

- przebudowa skrzyżowania ul. Orlej z ul. Kruczej 50.000,00

w tym rozdz. 60016:

soł ectwo Golasowice 

- przebudowa ul.Dąbrowskiej 770.000,00

soł ectwo Krzyżowice 

- przebudowa ul. Szkolnej 250.000,00

soł ectwo Pawłowice 

- przebudowa ul. Wąskiej 200.000,00

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 259.000,00 

w tym rozdz. 70005:

- zakupy inwestycyjne 150.000,00

w tym rozdz. 70095

- modernizacja budynku komunalnego /wymiana okien, docieplenie ścian/ Golasowice ul. Zawadzkiego 45.000,00

- zakupy inwestycyjne 64.000,00

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 30.000,00 

w tym rozdz. 71035

- budowa alejek – strona prawa 30.000,00

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 81.500,00 

w tym rozdz. 75023

- zakupy inwestycyjne 56.500,00

w tym rozdz. 75095

- zakupy inwestycyjne 25.000,00

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 330.000,00 

w tym rozdz. 75412

- zakup samochodu dla jednostki OSP 330.000,00

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 54.000,00 

w tym rozdz. 80101

- zakupy inwestycyjne 5.000,00

w tym rozdz. 80104

- zakupy inwestycyjne 5.000,00

w tym rozdz. 80110

- zakupy inwestycyjne 30.000,00

w tym rozdz. 80114

- zakupy inwestycyjne 14.000,00

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 220.000,00 

w tym rozdz. 90015

- budowa oświetlenia ul.Słowackiego Golasowice 15.000,00

ul. Kraszewskiegoj Golasowice 15.000,00

ul. Centrum Pielgrzymowice 65.000,00

ul. Krzyżowa Pielgrzymowice 10.000,00

ul. Nowa Pawłowice 55.000,00

ul. Polna Pawłowice 35.000,00

ul. 3 Maja Pawłowice 25.000,00

OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE 5.044.500,00 

WYDATKI NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010 - 2012  

Załącznik nr 2  

do uchwały 

Rady Gminy Pawłowice 

z dnia .................... 2010 r.

L.p. NAZWA ZADANIA KLASYFIKACJA 

BUDŻETOWA 

OKRES 

REALIZACJI 

KOSZT 

INWESTYCJI

w tym:  

Budżet 

Gminy 

DOTYCHCZAS 

PONIESIONE 

WYDATKI 

ROK 2010 ROK 2011 ROK 2012 

Budżet 

Gminy 

Inne Budżet 

Gminy

Inne Budżet 

Gminy

Inne

1 Budowa kanalizacji sanitarnej 

ciśnieniowo-grawitacyjnej 

w sołectwach Golasowice, 

Jarząbkowice, Pielgrzymowice 

w gminie PawłowiceEtap I-VII

Dział 010rozdz. 01010 

Realizacja: Gminny Zakład 

Wodociągów 

i Kanalizacji /zadania 1-2/

2005-2012 39 055 000,00 29 357 357,00 2 800

000,00

  4 037

000,00

  2 860

643,00

 

1a w tym:- kanalizacja sanitarna etap VI     5 700 000,00   2 600

000,00

  3 100

000,00

     

2. Przebudowa oczyszczalni ścieków 

Krzyżowice

Działa 010rozdz 01010 2007-2012 17 435 302,00 9 104 841,00 1 400

000,00

  3 630

461,00

  3 300

000,00

 

2a w tym:- budowa kolektora tłocznego 

cieków komunalnych od granicy 

sołectw Krzyżowice-Pniówek do 

oczyszczalni ścieków w Krzyżowicach

    4 023 715,00 823 715,00     1 500

000,00

  1 700

000,00

 

2b stopień mechaniczny w Pniówku     2 222 336,00 31 875,00     530

461,00

  1 600

000,00

 

3. Przebudowa ul. Groblowej 

Pielgrzymowice

Dz. 600rozdz. 60016 2007-2011 1 423 668,00 23 668,00     1 400

000,00

     

4. Przebudowa ul. Krzyżowej wraz 

z budową parkingiem Pielgrzymowice

Dz. 600rozdz. 60016 2009-2011 1 200 000,00 70 000,00     1 200

000,00

     

5. Przebudowa ul. Ruptawskiej wraz 

z budową chodnika przy ul. 

Powstańców w Pielgrzymowicach jako 

ciągu komunikacyjnego do SP i PG

Dz. 600rozdz. 60016 2009-2011 2 800 000,00   1 200

000,00

  1 600

000,00

     

6. Przebudowa drogi bocznej ul. 

Słowackiego Golasowice

Dz. 600rozdz. 60016 2009-2010 450 000,00 50 000,00     400

000,00

     

7. Rozbudowa i adaptacja budynku „A” 

Urzędu Gminy

Dz. 700rozdz. 

70095 /realizacja GZK/

2007-2012 5 802 423,72 142 423,72 50

000,00

  3 800

000,00

  1 810

000,00

 

8. Nadbudowa budynku technicznego 

Krzyżowice ul. Zwycięstwana cele 

administracyjno - techniczne

Dz. 700rozdz. 

70095 /realizacja GZWiK/

2009-2010 1 599 500,00 299 500,00 1 300

000,00

         

9. Rozbudowa ośrodka zdrowia 

w Pawłowicach na potrzebyCentrum 

Współpracy Międzynarodowej wraz 

z zagospodarowaniem terenu parku

Dz. 700rozdz. 

70095 /realizacja GZK/

2008-2010 4 875 042,00 235 042,00 400

000,00

  4 240

000,00

     

10. Budowa e-struktury dla Powiatu 

Pszczyńskiego

Dz. 700rozdz. 70095 2008-2010 414 700,00 262 700,00 152

000,00

         

11. Elektroniczne Wrota dla Powiatu Dz. 700rozdz. 70095 2008-2010 140 600,00 92 600,00 48

000,00

         

12. Przebudowa budynku naprzedszkole 4- 

oddziałowe przy ul. K. Miarki 

Pielgrzymowice

Dz. 801rozdz. 80104 realizacja

GZK /12-16/

2008-2010 1 987 050,00 387 050,00 1 600

000,00

         

13. Zagospodarowanie działki nr 9/8 dla 

potrzeb GZK w Pawłowicach

Dz. 700rozdz. 70095 2009-2010 75 137,29 5 137,29 70

000,00

         

14. Budowa łącznika komunikacyjnego 

wraz z biblioteką przy SP Warszowice

Dz. 801rozdz. 80101 2009-2010 535 902,00 265 902,00 270

000,00

         

15. Przystosowanie budynku zdrowia dla 

osób niepełnosprawnych ul. Krucza 

Pawłowice

Dz. 700rozdz. 70095 2009-2010 150 000,00 20 000,00 130

000,00

         

16. Przebudowa klatki schodowej 

w budynku ul. Powstańców 

Pielgrzymowice

Dz. 700rozdz. 70095 2009-2010 207 076,00 7 076,00 200

000,00

         

17. Adaptacja pomieszczeń na grotę solną 

oraz pomieszczenia usługowego 

w budynku GOS

Dz. 926rozdz. 92695/realizacja

GOS/

2009-2010 159 185,00 9 185,00 150

000,00

         

18. Zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej w Gminie Pawłowice

Dz. 851 rozdz. 

85154 /realizacja GZK/

2010-2011 630 000,00   120

000,00

  510

000,00

     

19. Przebudowa ul. Łąkowej 

w Warszowicach

Dz. 600rozdz. 60016 2009-2011 1 846 970,00 46 970,00 30

000,00

  1 770

000,00

     

20. Przebudowa ul. Kornela 

Makuszyńskiego w Golasowicach

Dz. 600rozdz. 60016 2010-2012 600 000,00   30

000,00

      570

000,00

 

21. Przebudowa ul. Wierzbowej 

w Pielgrzymowicach

Dz. 600rozdz. 60016 2010-2012 500 000,00   20

000,00

      480

000,00
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UCHWAŁA  

RADY GMINY PAWŁOWICE  

z dnia .................... 2010 r.  

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pawłowice na 2010 r. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity 

Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ i art.3, 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego /tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 88 poz.535 /oraz art.211, 212, 216, 217 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240/ po uzyskaniu pozytywnej opinii 

Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej 

Rada Gminy Pawłowice 

 

uchwala: 

§ 1. Zmienić uchwałę XXIX/333/2010 Rady Gminy Pawłowice z dnia 05 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu gminy 

Pawłowice na 2010 r. w ten sposób, że: 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Projekt

z dnia ...................., zgłoszony przez .........................

A/ ZWIĘKSZYĆ DOCHODY BUDŻETU GMINY O KWOTĘ 469 114,82

w tym

Dz. 750 Administracja publiczna o kwotę 2 259,56

a/ dochody bieżące

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 2 259,56

Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 141 855,26

a/ dochody bieżące

dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 141 855,26

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 325 000,00

a/ dochody bieżące

- wpł ywy z różnych opłat 321 908,00

- wpł ywy z różnych dochodów 3 092,00

B/ ZWIĘKSZYĆ WYDATKI BUDŻETU GMINY O KWOTĘ 519 114,82

w tym:

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 50 000,00

rozdz. 70095 Pozostała działalność 50 000,00

wydatki inwestycyjne 50 000,00

Dz. 750 Administracja publiczna o kwotę 2 259,56

rozdz. 75095 Pozostała działalność 2 259,56

- wydatki bieżące 2 259,56

z tego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 2 259,56

Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 141 855,26

rozdz. 80195 Pozostała działalność 141 855,26

- wydatki bieżące 141 855,26

z tego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 141 855,26

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 325 000,00

rozdz. 90019 Wpł ywy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków  325 000,00

- wydatki bieżące 325 000,00

z tego:

a/ wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostki 25 000,00

b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 000,00

C/ ZMNIEJSZYĆ WYDATKI BUDŻETU GMINY O KWOTĘ 50 000,00

w tym:

Dz. 600Transport i łączność o kwotę 50 000,00

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 50 000,00

- wydatki inwestycyjne 50 000,00

Zmienia się załącznik nr 1 Wydatki majątkowe w budżecie Gminy na rok 2010 z wyłączeniem wydatków ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnymi otrzymuje 

brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały .

Zmienia się załącznik nr 2 Wydatki na wieloletni program inwestycyjny na lata 2010 – 2012 i otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały .

Skreśla się załącznik nr 13 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010.

Ogółem dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 51 396 349,82

Ogółem wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 57 090 777,82

WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2010 Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW UJĘTYCH 

W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM  

Załącznik nr 1  

do uchwały 

Rady Gminy Pawłowice 

z dnia .................... 2010 r.

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 400.000,00 

w tym rozdz. 01010:

dotacja celowa na zadania inwestycyjne realizowane przez zakład budżetowy GZWiK 400.000,00

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.670.000,00 

w tym rozdz. 60013

soł ectwo Golasowice - Jarząbkowice 

budowa chodnika przy DW 938 od ul. Zawadzkiego do ul. Kwiatowej 200.000,00

w tym rozdz. 60014:

soł ectwo Jarząbkowice 

- przebudowa ul. Kasztanowej 300.000,00

soł ectwo Pawłowice 

- przebudowa chodnika przy DP ul. Zjednoczenia 200.000,00

soł ectwo Warszowice 

- przebudowa ul. Pszczyńskiej 1.700.000,00

soł ectwo Pniówek 

- przebudowa skrzyżowania ul. Orlej z ul. Kruczej 50.000,00

w tym rozdz. 60016:

soł ectwo Golasowice 

- przebudowa ul.Dąbrowskiej 770.000,00

soł ectwo Krzyżowice 

- przebudowa ul. Szkolnej 250.000,00

soł ectwo Pawłowice 

- przebudowa ul. Wąskiej 200.000,00

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 259.000,00 

w tym rozdz. 70005:

- zakupy inwestycyjne 150.000,00

w tym rozdz. 70095

- modernizacja budynku komunalnego /wymiana okien, docieplenie ścian/ Golasowice ul. Zawadzkiego 45.000,00

- zakupy inwestycyjne 64.000,00

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 30.000,00 

w tym rozdz. 71035

- budowa alejek – strona prawa 30.000,00

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 81.500,00 

w tym rozdz. 75023

- zakupy inwestycyjne 56.500,00

w tym rozdz. 75095

- zakupy inwestycyjne 25.000,00

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 330.000,00 

w tym rozdz. 75412

- zakup samochodu dla jednostki OSP 330.000,00

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 54.000,00 

w tym rozdz. 80101

- zakupy inwestycyjne 5.000,00

w tym rozdz. 80104

- zakupy inwestycyjne 5.000,00

w tym rozdz. 80110

- zakupy inwestycyjne 30.000,00

w tym rozdz. 80114

- zakupy inwestycyjne 14.000,00

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 220.000,00 

w tym rozdz. 90015

- budowa oświetlenia ul.Słowackiego Golasowice 15.000,00

ul. Kraszewskiegoj Golasowice 15.000,00

ul. Centrum Pielgrzymowice 65.000,00

ul. Krzyżowa Pielgrzymowice 10.000,00

ul. Nowa Pawłowice 55.000,00

ul. Polna Pawłowice 35.000,00

ul. 3 Maja Pawłowice 25.000,00

OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE 5.044.500,00 

WYDATKI NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010 - 2012  

Załącznik nr 2  

do uchwały 

Rady Gminy Pawłowice 

z dnia .................... 2010 r.

L.p. NAZWA ZADANIA KLASYFIKACJA 

BUDŻETOWA 

OKRES 

REALIZACJI 

KOSZT 

INWESTYCJI

w tym:  

Budżet 

Gminy 

DOTYCHCZAS 

PONIESIONE 

WYDATKI 

ROK 2010 ROK 2011 ROK 2012 

Budżet 

Gminy 

Inne Budżet 

Gminy

Inne Budżet 

Gminy

Inne

1 Budowa kanalizacji sanitarnej 

ciśnieniowo-grawitacyjnej 

w sołectwach Golasowice, 

Jarząbkowice, Pielgrzymowice 

w gminie PawłowiceEtap I-VII

Dział 010rozdz. 01010 

Realizacja: Gminny Zakład 

Wodociągów 

i Kanalizacji /zadania 1-2/

2005-2012 39 055 000,00 29 357 357,00 2 800

000,00

  4 037

000,00

  2 860

643,00

 

1a w tym:- kanalizacja sanitarna etap VI     5 700 000,00   2 600

000,00

  3 100

000,00

     

2. Przebudowa oczyszczalni ścieków 

Krzyżowice

Działa 010rozdz 01010 2007-2012 17 435 302,00 9 104 841,00 1 400

000,00

  3 630

461,00

  3 300

000,00

 

2a w tym:- budowa kolektora tłocznego 

cieków komunalnych od granicy 

sołectw Krzyżowice-Pniówek do 

oczyszczalni ścieków w Krzyżowicach

    4 023 715,00 823 715,00     1 500

000,00

  1 700

000,00

 

2b stopień mechaniczny w Pniówku     2 222 336,00 31 875,00     530

461,00

  1 600

000,00

 

3. Przebudowa ul. Groblowej 

Pielgrzymowice

Dz. 600rozdz. 60016 2007-2011 1 423 668,00 23 668,00     1 400

000,00

     

4. Przebudowa ul. Krzyżowej wraz 

z budową parkingiem Pielgrzymowice

Dz. 600rozdz. 60016 2009-2011 1 200 000,00 70 000,00     1 200

000,00

     

5. Przebudowa ul. Ruptawskiej wraz 

z budową chodnika przy ul. 

Powstańców w Pielgrzymowicach jako 

ciągu komunikacyjnego do SP i PG

Dz. 600rozdz. 60016 2009-2011 2 800 000,00   1 200

000,00

  1 600

000,00

     

6. Przebudowa drogi bocznej ul. 

Słowackiego Golasowice

Dz. 600rozdz. 60016 2009-2010 450 000,00 50 000,00     400

000,00

     

7. Rozbudowa i adaptacja budynku „A” 

Urzędu Gminy

Dz. 700rozdz. 

70095 /realizacja GZK/

2007-2012 5 802 423,72 142 423,72 50

000,00

  3 800

000,00

  1 810

000,00

 

8. Nadbudowa budynku technicznego 

Krzyżowice ul. Zwycięstwana cele 

administracyjno - techniczne

Dz. 700rozdz. 

70095 /realizacja GZWiK/

2009-2010 1 599 500,00 299 500,00 1 300

000,00

         

9. Rozbudowa ośrodka zdrowia 

w Pawłowicach na potrzebyCentrum 

Współpracy Międzynarodowej wraz 

z zagospodarowaniem terenu parku

Dz. 700rozdz. 

70095 /realizacja GZK/

2008-2010 4 875 042,00 235 042,00 400

000,00

  4 240

000,00

     

10. Budowa e-struktury dla Powiatu 

Pszczyńskiego

Dz. 700rozdz. 70095 2008-2010 414 700,00 262 700,00 152

000,00

         

11. Elektroniczne Wrota dla Powiatu Dz. 700rozdz. 70095 2008-2010 140 600,00 92 600,00 48

000,00

         

12. Przebudowa budynku naprzedszkole 4- 

oddziałowe przy ul. K. Miarki 

Pielgrzymowice

Dz. 801rozdz. 80104 realizacja

GZK /12-16/

2008-2010 1 987 050,00 387 050,00 1 600

000,00

         

13. Zagospodarowanie działki nr 9/8 dla 

potrzeb GZK w Pawłowicach

Dz. 700rozdz. 70095 2009-2010 75 137,29 5 137,29 70

000,00

         

14. Budowa łącznika komunikacyjnego 

wraz z biblioteką przy SP Warszowice

Dz. 801rozdz. 80101 2009-2010 535 902,00 265 902,00 270

000,00

         

15. Przystosowanie budynku zdrowia dla 

osób niepełnosprawnych ul. Krucza 

Pawłowice

Dz. 700rozdz. 70095 2009-2010 150 000,00 20 000,00 130

000,00

         

16. Przebudowa klatki schodowej 

w budynku ul. Powstańców 

Pielgrzymowice

Dz. 700rozdz. 70095 2009-2010 207 076,00 7 076,00 200

000,00

         

17. Adaptacja pomieszczeń na grotę solną 

oraz pomieszczenia usługowego 

w budynku GOS

Dz. 926rozdz. 92695/realizacja

GOS/

2009-2010 159 185,00 9 185,00 150

000,00

         

18. Zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej w Gminie Pawłowice

Dz. 851 rozdz. 

85154 /realizacja GZK/

2010-2011 630 000,00   120

000,00

  510

000,00

     

19. Przebudowa ul. Łąkowej 

w Warszowicach

Dz. 600rozdz. 60016 2009-2011 1 846 970,00 46 970,00 30

000,00

  1 770

000,00

     

20. Przebudowa ul. Kornela 

Makuszyńskiego w Golasowicach

Dz. 600rozdz. 60016 2010-2012 600 000,00   30

000,00

      570

000,00

 

21. Przebudowa ul. Wierzbowej 

w Pielgrzymowicach

Dz. 600rozdz. 60016 2010-2012 500 000,00   20

000,00

      480

000,00
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Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 – 
sesja w miesiącu lutym  
 
 
 
I Zwiększyć dochody i wydatki  
 
1. Środki z  „Programu Młodzież w działaniu” w kwocie 2.259,56 zł   
    Dz. 750-75095-2708 
 
2. - Środki na program „Polsko-słowackie warsztaty curlingu” realizuje PG Nr 2 w   
      kwocie 36.933,82 zł. Dz. 801-80195-2008 31.393,75 i 2009 5.540,07  
     
   - Środki na program „ Bez matmy ani rusz” realizuje PG Nr 1 w kwocie 24.031,44 zł 
     Dz. 801-80195-2008 20.426,71 i 2009 3.604,73 
    
  - Środki na program  „Kapitał Ludzki” realizuje ZSO  w kwocie  80.890,00 zł  
     Dz. 801-80195-2008 
 
3. Skreśla się z budżetu załącznik nr 13 Plan przychodów i wydatków GFOŚriGW na    
    rok 2010 i wprowadza się planowanie środki na dochody i wydatki budżetu gminy   
    w wysokości 325.000,00 zł Dz. 900-90019-0970 – 3.092,00 i 0690 – 321.908,00 
 
 
 
Razem dochody po zmianach  -   51.396.349,82 
Razem wydatki po zmianach    -   57.090.777,82 
      
 
4. Zmiana w wydatkach inwestycyjnych pomiędzy zadaniami : 
Zmniejszyć środki na zadaniu –Przebudowa ul. Dąbrowskiej w Golasowicach –  
o kwotę 130.000,00  
Utworzyć zadanie - Przebudowa ul. Łąkowej w Warszowicach – w kwocie 30.000,00 
Utworzyć zadanie – Przebudowa ul. Kornela Makuszyńskiego w Golasowicach  
w kwocie 30.000,00 
Utworzyć zadanie – Przebudowa ul. Wierzbowej w Pielgrzymowicach  
w kwocie 20.000,00 
Zwiększyć środki na zadaniu - rozbudowa i adaptacja budynku A UG o kwotę 
50.000,00 



 

 

 

 

UCHWAŁA  

RADY GMINY PAWŁOWICE  

z dnia .................... 2010 r.  

 

w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. 

z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 1 ust. 1, art. 6 ustawy o funduszu sołeckim /Dz. U. Nr 52 

poz. 420 po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej/ 

Rada Gminy Pawłowice 

uchwala: 

§ 1. Nie wyrazić zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Projekt

z dnia ...................., zgłoszony przez .........................
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Uzasadnienie 
 
 
Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim,  przewiduje możliwość wyodrębnienia 
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Do 30.03. 2010 r. Rada Gminy 
powinna podjąć uchwałę o wyrażeniu zgody, czy też nie, na wyodrębnienie takiego funduszu 
w roku budżetowych-2011. 
Projekt uchwały Rady Gminy został przedstawiony na spotkaniu Wójta z sołtysami, 
kierownikami referatów i jednostek organizacyjnych w dniu 18 stycznia 2010 r. Sołtysi 
poparli tę propozycję. 
Uchwała będzie podejmowana corocznie z terminem ustawowym do końca marca.  
 



 

 

 

 

UCHWAŁA  

RADY GMINY PAWŁOWICE  

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), po pozytywnym zaopiniowaniu przez 

Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego 

Rada Gminy Pawłowice  

uchwala 

§ 1. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 

działalności na terenie Gminy Pawłowice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Pawłowice w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.  

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 

Projekt

z dnia ...................., zgłoszony przez .........................

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA 

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE GMINY PAWŁOWICE W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI  

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania: 

Załącznik nr 1  

do uchwały 

Rady Gminy Pawłowice

1) posiadać nieruchomość, stanowiącą bazę transportową spełniającą wymogi techniczne w zakresie bezpieczeństwa 

i higieny pracy, ochrony środowiska i ochrony sanitarnej wyposażoną w: 

a) miejsce postojowe dla pojazdów,

b) miejsce do magazynowania pojemników,

2) posiadać specjalistyczne środki transportu, przeznaczone do odbioru i transportu odpadów komunalnych, oznakowane 

w sposób umożliwiający identyfikację świadczącego usługi, spełniające wymagania techniczne i sanitarne określone 

w obowiązujących przepisach; 

3) odbierać odpady komunalne zmieszane oraz wszystkie selektywnie zbierane rodzaje odpadów komunalnych, w tym 

odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

4) przekazywać lub poddawać segregacji odpady komunalne zmieszane w stopniu umożliwiającym osiąganie w kolejnych 

latach wskaźników odzysku i recyklingu; 

5) przekazywać odpady komunalne do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 

2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), uwzględniając zapisy Planu 

Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego oraz Planu Gospodarki Odpadami Gminy Pawłowice; 

6) dwa razy w roku, miesiąc po zakończeniu każdego półrocza przekazywać Wójtowi Gminy Pawłowice zestawienie ilości

poszczególnych rodzajów odpadów segregowanych oraz wysegregowanych z zebranych odpadów komunalnych, tj. 

plastik, szkło, papier, odpady wielkogabarytowe, biodegradowalne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

7) zapewnić odpowiedni standard sanitarny i prawidłowe wykonywanie usług zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w 

szczególności ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r.-Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 

150 z późn. zm.), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn.

zm.), ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 

1495 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XIX/233/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłowice. 

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA 

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE GMINY PAWŁOWICE W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW 

BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH  

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania: 

Załącznik nr 2  

do uchwały 

Rady Gminy Pawłowice

1) posiadać nieruchomość, stanowiącą bazę transportową wyposażoną w miejsce postojowe dla pojazdów,

2) posiadać specjalistyczne środki transportu (pojazdy asenizacyjne), przeznaczone do opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację świadczącego 

usługi, spełniające wymagania techniczne i sanitarne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 

listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617); 

3) przekazywać nieczystości ciekłe do możliwie najbliżej położonej stacji zlewnej;

4) dwa razy w roku, miesiąc po zakończeniu każdego półrocza przekazywać Wójtowi Gminy Pawłowice zestawienie ilości

zebranych nieczystości ciekłych; 

5) zapewnić odpowiedni standard sanitarny i prawidłowe wykonywanie usług zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w 

szczególności ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 25, 

poz. 150 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XIX/233/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłowice; 
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UCHWAŁA  

RADY GMINY PAWŁOWICE  

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), po pozytywnym zaopiniowaniu przez 

Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego 

Rada Gminy Pawłowice  

uchwala 

§ 1. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 

działalności na terenie Gminy Pawłowice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Pawłowice w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.  

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 

Projekt

z dnia ...................., zgłoszony przez .........................

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA 

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE GMINY PAWŁOWICE W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI  

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania: 

Załącznik nr 1  

do uchwały 

Rady Gminy Pawłowice

1) posiadać nieruchomość, stanowiącą bazę transportową spełniającą wymogi techniczne w zakresie bezpieczeństwa 

i higieny pracy, ochrony środowiska i ochrony sanitarnej wyposażoną w: 

a) miejsce postojowe dla pojazdów,

b) miejsce do magazynowania pojemników,

2) posiadać specjalistyczne środki transportu, przeznaczone do odbioru i transportu odpadów komunalnych, oznakowane 

w sposób umożliwiający identyfikację świadczącego usługi, spełniające wymagania techniczne i sanitarne określone 

w obowiązujących przepisach; 

3) odbierać odpady komunalne zmieszane oraz wszystkie selektywnie zbierane rodzaje odpadów komunalnych, w tym 

odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

4) przekazywać lub poddawać segregacji odpady komunalne zmieszane w stopniu umożliwiającym osiąganie w kolejnych 

latach wskaźników odzysku i recyklingu; 

5) przekazywać odpady komunalne do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 

2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), uwzględniając zapisy Planu 

Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego oraz Planu Gospodarki Odpadami Gminy Pawłowice; 

6) dwa razy w roku, miesiąc po zakończeniu każdego półrocza przekazywać Wójtowi Gminy Pawłowice zestawienie ilości

poszczególnych rodzajów odpadów segregowanych oraz wysegregowanych z zebranych odpadów komunalnych, tj. 

plastik, szkło, papier, odpady wielkogabarytowe, biodegradowalne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

7) zapewnić odpowiedni standard sanitarny i prawidłowe wykonywanie usług zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w 

szczególności ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r.-Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 

150 z późn. zm.), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn.

zm.), ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 

1495 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XIX/233/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłowice. 

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA 

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE GMINY PAWŁOWICE W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW 

BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH  

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania: 

Załącznik nr 2  

do uchwały 

Rady Gminy Pawłowice

1) posiadać nieruchomość, stanowiącą bazę transportową wyposażoną w miejsce postojowe dla pojazdów,

2) posiadać specjalistyczne środki transportu (pojazdy asenizacyjne), przeznaczone do opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację świadczącego 

usługi, spełniające wymagania techniczne i sanitarne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 

listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617); 

3) przekazywać nieczystości ciekłe do możliwie najbliżej położonej stacji zlewnej;

4) dwa razy w roku, miesiąc po zakończeniu każdego półrocza przekazywać Wójtowi Gminy Pawłowice zestawienie ilości

zebranych nieczystości ciekłych; 

5) zapewnić odpowiedni standard sanitarny i prawidłowe wykonywanie usług zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w 

szczególności ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 25, 

poz. 150 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XIX/233/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłowice; 

ID: CEJEO-GFXPK-QPDIO-DOUWX-WGHSN. projekt. Strona 2 / 3



 

 

 

 

UCHWAŁA  

RADY GMINY PAWŁOWICE  

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), po pozytywnym zaopiniowaniu przez 

Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego 

Rada Gminy Pawłowice  

uchwala 

§ 1. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 

działalności na terenie Gminy Pawłowice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Pawłowice w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.  

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 

Projekt

z dnia ...................., zgłoszony przez .........................

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA 

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE GMINY PAWŁOWICE W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI  

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania: 

Załącznik nr 1  

do uchwały 

Rady Gminy Pawłowice

1) posiadać nieruchomość, stanowiącą bazę transportową spełniającą wymogi techniczne w zakresie bezpieczeństwa 

i higieny pracy, ochrony środowiska i ochrony sanitarnej wyposażoną w: 

a) miejsce postojowe dla pojazdów,

b) miejsce do magazynowania pojemników,

2) posiadać specjalistyczne środki transportu, przeznaczone do odbioru i transportu odpadów komunalnych, oznakowane 

w sposób umożliwiający identyfikację świadczącego usługi, spełniające wymagania techniczne i sanitarne określone 

w obowiązujących przepisach; 

3) odbierać odpady komunalne zmieszane oraz wszystkie selektywnie zbierane rodzaje odpadów komunalnych, w tym 

odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

4) przekazywać lub poddawać segregacji odpady komunalne zmieszane w stopniu umożliwiającym osiąganie w kolejnych 

latach wskaźników odzysku i recyklingu; 

5) przekazywać odpady komunalne do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 

2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), uwzględniając zapisy Planu 

Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego oraz Planu Gospodarki Odpadami Gminy Pawłowice; 

6) dwa razy w roku, miesiąc po zakończeniu każdego półrocza przekazywać Wójtowi Gminy Pawłowice zestawienie ilości

poszczególnych rodzajów odpadów segregowanych oraz wysegregowanych z zebranych odpadów komunalnych, tj. 

plastik, szkło, papier, odpady wielkogabarytowe, biodegradowalne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

7) zapewnić odpowiedni standard sanitarny i prawidłowe wykonywanie usług zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w 

szczególności ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r.-Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 

150 z późn. zm.), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn.

zm.), ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 

1495 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XIX/233/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłowice. 

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA 

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE GMINY PAWŁOWICE W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW 

BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH  

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania: 

Załącznik nr 2  

do uchwały 

Rady Gminy Pawłowice

1) posiadać nieruchomość, stanowiącą bazę transportową wyposażoną w miejsce postojowe dla pojazdów,

2) posiadać specjalistyczne środki transportu (pojazdy asenizacyjne), przeznaczone do opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację świadczącego 

usługi, spełniające wymagania techniczne i sanitarne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 

listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617); 

3) przekazywać nieczystości ciekłe do możliwie najbliżej położonej stacji zlewnej;

4) dwa razy w roku, miesiąc po zakończeniu każdego półrocza przekazywać Wójtowi Gminy Pawłowice zestawienie ilości

zebranych nieczystości ciekłych; 

5) zapewnić odpowiedni standard sanitarny i prawidłowe wykonywanie usług zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w 

szczególności ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 25, 

poz. 150 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XIX/233/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłowice; 
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Uzasadnienie 
do uchwały nr … 

Rady Gminy Pawłowice 
z dnia … lutego 2010 r. 

 
W dniu 1 sierpnia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych 
ustaw, w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie 
(Dz.U. z 2009 r. nr 92, poz. 753 z późn. zm.), która wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.). 
Nowelizacja zgodnie z art. 7 ust. 3a nałożyła na radę gminy obowiązek określenia w drodze uchwały 
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 
Biorąc pod uwagę powyższe nastąpiła konieczność podjęcia uchwały regulującej przedmiotową 
sprawę. 
Poprzednie wymagania określało Zarządzenie nr 68/2006 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 4 lipca 2006 
r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 
na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a 
także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części utraciło swoją moc z chwilą wejścia w życie 
w/w ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. 
 
 
 



 

 

 

 

UCHWAŁA  

RADY GMINY PAWŁOWICE  

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla 

bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), po pozytywnym zaopiniowaniu przez 

Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego 

Rada Gminy Pawłowice  

uchwala 

§ 1. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 

działalności na terenie Gminy Pawłowice w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, stanowiące załącznik nr 1 do

niniejszej uchwały oraz wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności na terenie Gminy Pawłowice w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także

grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.  

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Projekt

z dnia ...................., zgłoszony przez .........................

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA 

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE GMINY PAWŁOWICE W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI 

ZWIERZĘTAMI  

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 

bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania: 

Załącznik nr 1  

do uchwały 

Rady Gminy Pawłowice

1) posiadać urządzenia i środki, przy pomocy których będą wyłapywane zwierzęta, nie powodujące zagrożenia dla ich 

życia i zdrowia; 

2) posiadać środki transportu do przewozu zwierząt spełniające warunki ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.), oznakowane w sposób umożliwiający 

identyfikację świadczącego usługi; 

3) zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarsko – weterynaryjną;

4) prowadzić schronisko dla zwierząt, a w przypadku jego braku – posiadać umowę na odbiór wyłapanych bezdomnych 

zwierząt z przedsiębiorcą prowadzącym schronisko dla zwierząt; 

5) w przypadku nie prowadzenia schroniska dla zwierząt, posiadać miejsce do przetrzymywania wyłapanych zwierząt 

przed przewiezieniem ich do schroniska dla zwierząt; 

6) posiadać prawo dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowane jest schronisko dla bezdomnych zwierząt lub 

miejsce do przetrzymywania wyłapanych zwierząt; 

7) zapewnić odpowiedni standard sanitarny i prawidłowe wykonywanie usług zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w 

szczególności ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 

z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XXXIII/442/2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie zasad 

i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Pawłowice. 

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA 

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE GMINY PAWŁOWICE W ZAKRESIE PROWADZENIA SCHRONISK DLA 

BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI  

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia 

schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać 

następujące wymagania: 

1. posiadać prawo dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowane jest schronisko, grzebowisko lub spalarnia 

zwłok zwierzęcych;  

2. posiadać prawo dysponowania sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwego prowadzenia określonej 

działalności, a w szczególności: 

3. zapewnić odpowiedni standard sanitarny i prawidłowe wykonywanie usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Załącznik nr 2  

do uchwały 

Rady Gminy Pawłowice

1) w przypadku schroniska dla bezdomnych zwierząt: 

a) posiadać schronisko dla zwierząt, spełniające warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla

zwierząt (Dz.U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657); 

b) posiadać urządzenia i środki, przy pomocy których będą wyłapywane zwierzęta, nie powodujące zagrożenia dla ich

życia i zdrowia; 

c) posiadać środki transportu do przewozu zwierząt spełniające warunki ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.), oznakowane w sposób umożliwiający 

identyfikację świadczącego usługi; 

d) zapewnić zwierzętom przebywającym w schronisku opiekę weterynaryjną w zakresie określonym w w/w 

Rozporządzeniu; 

e) zapewnić odpowiedni standard sanitarny i prawidłowe wykonywanie usług zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

a w szczególności ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 106, 

poz. 1002 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XXXIII/442/2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 24 marca 2006 r. 

w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Pawłowice. 

2) w przypadku prowadzenia grzebowiska: 

a) posiadać urządzenia i środki służące do grzebania zwłok zwierzęcych;

b) posiadać środki transportu do przewozu zwłok zwierzęcych;

c) posiadać chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych;

3) w przypadku prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych: 

a) posiadać środki transportu do przewozu zwłok zwierzęcych;

b) posiadać chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych a przypadku jej braku – posiadać umowę, 

gwarantującą gotowość odbioru zwłok zwierzęcych, z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie 

zbierania, przechowywania, przetwarzania i wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów zwierzęcych; 

c) posiadać piec do spalania zwłok zwierzęcych, a przypadku jego braku – posiadać umowę, gwarantującą gotowość 

odbioru zwłok zwierzęcych, z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie zbierania, przechowywania, 

przetwarzania i wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów zwierzęcych; 

d) posiadać środki do przechowywania, bądź gromadzenia odpadów powstałych w procesie spalania lub posiadać 

umowę gwarantującą gotowość odbioru odpadów powstałych w procesie spalania; 
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UCHWAŁA  

RADY GMINY PAWŁOWICE  

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla 

bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), po pozytywnym zaopiniowaniu przez 

Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego 

Rada Gminy Pawłowice  

uchwala 

§ 1. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 

działalności na terenie Gminy Pawłowice w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, stanowiące załącznik nr 1 do

niniejszej uchwały oraz wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności na terenie Gminy Pawłowice w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także

grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.  

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Projekt

z dnia ...................., zgłoszony przez .........................

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA 

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE GMINY PAWŁOWICE W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI 

ZWIERZĘTAMI  

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 

bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania: 

Załącznik nr 1  

do uchwały 

Rady Gminy Pawłowice

1) posiadać urządzenia i środki, przy pomocy których będą wyłapywane zwierzęta, nie powodujące zagrożenia dla ich 

życia i zdrowia; 

2) posiadać środki transportu do przewozu zwierząt spełniające warunki ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.), oznakowane w sposób umożliwiający 

identyfikację świadczącego usługi; 

3) zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarsko – weterynaryjną;

4) prowadzić schronisko dla zwierząt, a w przypadku jego braku – posiadać umowę na odbiór wyłapanych bezdomnych 

zwierząt z przedsiębiorcą prowadzącym schronisko dla zwierząt; 

5) w przypadku nie prowadzenia schroniska dla zwierząt, posiadać miejsce do przetrzymywania wyłapanych zwierząt 

przed przewiezieniem ich do schroniska dla zwierząt; 

6) posiadać prawo dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowane jest schronisko dla bezdomnych zwierząt lub 

miejsce do przetrzymywania wyłapanych zwierząt; 

7) zapewnić odpowiedni standard sanitarny i prawidłowe wykonywanie usług zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w 

szczególności ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 

z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XXXIII/442/2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie zasad 

i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Pawłowice. 

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA 

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE GMINY PAWŁOWICE W ZAKRESIE PROWADZENIA SCHRONISK DLA 

BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI  

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia 

schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać 

następujące wymagania: 

1. posiadać prawo dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowane jest schronisko, grzebowisko lub spalarnia 

zwłok zwierzęcych;  

2. posiadać prawo dysponowania sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwego prowadzenia określonej 

działalności, a w szczególności: 

3. zapewnić odpowiedni standard sanitarny i prawidłowe wykonywanie usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Załącznik nr 2  

do uchwały 

Rady Gminy Pawłowice

1) w przypadku schroniska dla bezdomnych zwierząt: 

a) posiadać schronisko dla zwierząt, spełniające warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla

zwierząt (Dz.U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657); 

b) posiadać urządzenia i środki, przy pomocy których będą wyłapywane zwierzęta, nie powodujące zagrożenia dla ich

życia i zdrowia; 

c) posiadać środki transportu do przewozu zwierząt spełniające warunki ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.), oznakowane w sposób umożliwiający 

identyfikację świadczącego usługi; 

d) zapewnić zwierzętom przebywającym w schronisku opiekę weterynaryjną w zakresie określonym w w/w 

Rozporządzeniu; 

e) zapewnić odpowiedni standard sanitarny i prawidłowe wykonywanie usług zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

a w szczególności ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 106, 

poz. 1002 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XXXIII/442/2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 24 marca 2006 r. 

w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Pawłowice. 

2) w przypadku prowadzenia grzebowiska: 

a) posiadać urządzenia i środki służące do grzebania zwłok zwierzęcych;

b) posiadać środki transportu do przewozu zwłok zwierzęcych;

c) posiadać chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych;

3) w przypadku prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych: 

a) posiadać środki transportu do przewozu zwłok zwierzęcych;

b) posiadać chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych a przypadku jej braku – posiadać umowę, 

gwarantującą gotowość odbioru zwłok zwierzęcych, z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie 

zbierania, przechowywania, przetwarzania i wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów zwierzęcych; 

c) posiadać piec do spalania zwłok zwierzęcych, a przypadku jego braku – posiadać umowę, gwarantującą gotowość 

odbioru zwłok zwierzęcych, z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie zbierania, przechowywania, 

przetwarzania i wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów zwierzęcych; 

d) posiadać środki do przechowywania, bądź gromadzenia odpadów powstałych w procesie spalania lub posiadać 

umowę gwarantującą gotowość odbioru odpadów powstałych w procesie spalania; 
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UCHWAŁA  

RADY GMINY PAWŁOWICE  

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla 

bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), po pozytywnym zaopiniowaniu przez 

Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego 

Rada Gminy Pawłowice  

uchwala 

§ 1. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 

działalności na terenie Gminy Pawłowice w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, stanowiące załącznik nr 1 do

niniejszej uchwały oraz wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności na terenie Gminy Pawłowice w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także

grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.  

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Projekt

z dnia ...................., zgłoszony przez .........................

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA 

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE GMINY PAWŁOWICE W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI 

ZWIERZĘTAMI  

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 

bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania: 

Załącznik nr 1  

do uchwały 

Rady Gminy Pawłowice

1) posiadać urządzenia i środki, przy pomocy których będą wyłapywane zwierzęta, nie powodujące zagrożenia dla ich 

życia i zdrowia; 

2) posiadać środki transportu do przewozu zwierząt spełniające warunki ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.), oznakowane w sposób umożliwiający 

identyfikację świadczącego usługi; 

3) zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarsko – weterynaryjną;

4) prowadzić schronisko dla zwierząt, a w przypadku jego braku – posiadać umowę na odbiór wyłapanych bezdomnych 

zwierząt z przedsiębiorcą prowadzącym schronisko dla zwierząt; 

5) w przypadku nie prowadzenia schroniska dla zwierząt, posiadać miejsce do przetrzymywania wyłapanych zwierząt 

przed przewiezieniem ich do schroniska dla zwierząt; 

6) posiadać prawo dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowane jest schronisko dla bezdomnych zwierząt lub 

miejsce do przetrzymywania wyłapanych zwierząt; 

7) zapewnić odpowiedni standard sanitarny i prawidłowe wykonywanie usług zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w 

szczególności ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 

z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XXXIII/442/2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie zasad 

i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Pawłowice. 

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA 

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE GMINY PAWŁOWICE W ZAKRESIE PROWADZENIA SCHRONISK DLA 

BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI  

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia 

schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać 

następujące wymagania: 

1. posiadać prawo dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowane jest schronisko, grzebowisko lub spalarnia 

zwłok zwierzęcych;  

2. posiadać prawo dysponowania sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwego prowadzenia określonej 

działalności, a w szczególności: 

3. zapewnić odpowiedni standard sanitarny i prawidłowe wykonywanie usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Załącznik nr 2  

do uchwały 

Rady Gminy Pawłowice

1) w przypadku schroniska dla bezdomnych zwierząt: 

a) posiadać schronisko dla zwierząt, spełniające warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla

zwierząt (Dz.U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657); 

b) posiadać urządzenia i środki, przy pomocy których będą wyłapywane zwierzęta, nie powodujące zagrożenia dla ich

życia i zdrowia; 

c) posiadać środki transportu do przewozu zwierząt spełniające warunki ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.), oznakowane w sposób umożliwiający 

identyfikację świadczącego usługi; 

d) zapewnić zwierzętom przebywającym w schronisku opiekę weterynaryjną w zakresie określonym w w/w 

Rozporządzeniu; 

e) zapewnić odpowiedni standard sanitarny i prawidłowe wykonywanie usług zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

a w szczególności ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 106, 

poz. 1002 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XXXIII/442/2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 24 marca 2006 r. 

w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Pawłowice. 

2) w przypadku prowadzenia grzebowiska: 

a) posiadać urządzenia i środki służące do grzebania zwłok zwierzęcych;

b) posiadać środki transportu do przewozu zwłok zwierzęcych;

c) posiadać chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych;

3) w przypadku prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych: 

a) posiadać środki transportu do przewozu zwłok zwierzęcych;

b) posiadać chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych a przypadku jej braku – posiadać umowę, 

gwarantującą gotowość odbioru zwłok zwierzęcych, z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie 

zbierania, przechowywania, przetwarzania i wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów zwierzęcych; 

c) posiadać piec do spalania zwłok zwierzęcych, a przypadku jego braku – posiadać umowę, gwarantującą gotowość 

odbioru zwłok zwierzęcych, z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie zbierania, przechowywania, 

przetwarzania i wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów zwierzęcych; 

d) posiadać środki do przechowywania, bądź gromadzenia odpadów powstałych w procesie spalania lub posiadać 

umowę gwarantującą gotowość odbioru odpadów powstałych w procesie spalania; 
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Uzasadnienie 
do uchwały nr … 

Rady Gminy Pawłowice 
z dnia … lutego 2010 r. 

 
W dniu 1 sierpnia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych 
ustaw, w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie 
(Dz.U. z 2009 r. nr 92, poz. 753 z późn. zm.), która wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.). 
Nowelizacja zgodnie z art. 7 ust. 3 nałożyła na radę gminy obowiązek określenia w drodze uchwały 
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia 
schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 
Biorąc pod uwagę powyższe nastąpiła konieczność podjęcia uchwały regulującej przedmiotową 
sprawę. 
Poprzednie wymagania określało Zarządzenie nr 68/2006 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 4 lipca 2006 
r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 
na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a 
także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części utraciło swoją moc z chwilą wejścia w życie 
w/w ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. 
 
 



 

 

 

 

UCHWAŁA  

RADY GMINY PAWŁOWICE  

z dnia .................... 2010 r.  

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy zawartych na czas oznaczony do 

3 lat. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2001r., nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki 

i Mienia Komunalnego 

Rada Gminy Pawłowice 

uchwala: 

§ 1. Wyrazić zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżaw dla nieruchomości gruntowych na czas oznaczony do 

trzech lat wg załącznika nr 1.  

§ 2. Wyrazić zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych na czas oznaczony do trzech lat wg 

załącznika nr 2.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Projekt

z dnia ...................., zgłoszony przez .........................

Załącznik nr 1  

do uchwały 

Rady Gminy Pawłowice 

z dnia .................... 2010 r. 

Zalacznik1.doc

 

Załącznik nr 2  

do uchwały 

Rady Gminy Pawłowice 

z dnia .................... 2010 r. 

Zalacznik2.doc
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UCHWAŁA  

RADY GMINY PAWŁOWICE  

z dnia .................... 2010 r.  

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy zawartych na czas oznaczony do 

3 lat. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2001r., nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki 

i Mienia Komunalnego 

Rada Gminy Pawłowice 

uchwala: 

§ 1. Wyrazić zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżaw dla nieruchomości gruntowych na czas oznaczony do 

trzech lat wg załącznika nr 1.  

§ 2. Wyrazić zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych na czas oznaczony do trzech lat wg 

załącznika nr 2.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Projekt

z dnia ...................., zgłoszony przez .........................

Załącznik nr 1  

do uchwały 

Rady Gminy Pawłowice 

z dnia .................... 2010 r. 

Zalacznik1.doc

 

Załącznik nr 2  

do uchwały 

Rady Gminy Pawłowice 

z dnia .................... 2010 r. 

Zalacznik2.doc
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Załącznik nr 1 do Uchwały  
Nr      Rady Gminy Pawłowice 
z dnia 16.02.2010r. 

Wykaz umów dzierżaw dla nieruchomości gruntowych, dla których zostanie zawarta kolejna 
umowa dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat. 

L.p. Nr umowy  Data 
zawarcia 

  

Dzierżawca Wykorzystanie gruntu 

1. OR. 2222/342/2007 13.12.2007r. Ludowy Klub Sportowy 
Krzyżowice   

na cele statutowe 
klubu sportowego 

2. OR. 2222/29/2008 17.01.2008r. Klub Sportowy Warszowice na cele statutowe 
klubu sportowego 

3. OR 2222/247/2007 13.09.2007r. Antoni Brandys na cele rolnicze 
4. OR 2222/11/2007 05.01.2007r. Jerzy Makowiecki na cele rolnicze 
5. OR 2222/16/2008 08.01.2008r. Stanisław Czakon na cele rolnicze 
6. OR 2222/299/2007 23.10.2007r. Maria Buchta na cele rolnicze 
7. OR 2222/136/2007 07.05.2007r. Janina Szuścik na cele rolnicze 
8. OR 2222/298/2008 23.10.2007r. Alfred Piechoczek na cele rolnicze 
9. OR 2222/253/2007 18.09.2007r. Kazimierz Król na cele rolnicze 
10. OR 2222/144/2007 11.05.2007r. Bronisław Janecki na cele rolnicze 
11. OR 2222/244/2007 13.09.2007r. Jan Barchański na cele rolnicze 
12.  OR 2222/279/2007 28.09.2007r. Janusz Langer na cele rolnicze  
13. OR 2222/243/2007 13.09.2007r. Krzysztof Brachaczek na cele rolnicze 
14. OR 2222/275/2007 23.10.2007r. Alojzy Matuszyński na cele rolnicze 
15. OR 2222/280/2007 01.10.2007r. Telekomunikacja Polska SA w celu usytuowania 

infrastruktury 
technicznej 

16. OR 2222/106/2007 27.03.2007r. Andrzej Duda  na cele rolnicze 
17. OR 2222/211/2007 01.08.2007r. Krzysztof Pindel na cele rolnicze 
18. OR 2222/252/2007 17.09.2007r. Krystian Kornas na cele rolnicze 
19. OR 2222/112/2007 30.03.2007r. Piotr Bernard Smyrak pod ogrodzenie  
20. OR 2222/111/2007 29.03.2007r. Marzena i Arkadiusz Rajwa na cele rolnicze 
21. OR 2222/277/2007 28.09.2007r. Jan Zachraj na cele rolnicze 
22. OR 2222/246/2007 13.09.2007r. Alojzy Faruga na cele rolnicze 
23. OR 2222/53/2007 28.02.2007r. Józef Żmij na cele rolnicze 
24. OR 2222/251/2007 17.09.2007r. Stefania Janota na cele rolnicze 
25. OR 2222/278/2007 28.09.2007r. Siciński Franciszek na cele rolnicze 
26. OR 2222/276/2007 30.11.2007r. Staniek Gerard na cele rolnicze 
27. OR 2222/245/2007 13.09.2007r. Jacek Filipowski na cele rolnicze 
28. OR 2222/323/2007 15.11.2007r. Michał Nabagło na cele rolnicze 
29. OR 2222/297/2007 23.10.2007r. Stanisław Gogol na cele rolnicze 
30. OR 2222/250/2007 17.09.2007r.  Józef Żylewski na cele rolnicze  



Załącznik nr 2 do Uchwały  
Nr      Rady Gminy Pawłowice 
z dnia 16.02.2010r. 

Wykaz umów najmu lokali użytkowych, dla których zostanie zawarta kolejna umowa najmu na 
czas oznaczony do 3 lat. 

L.p. Nr umowy  Data 
zawarcia  

Najemca 
  

Wykorzystanie lokalu 

1. OR 2222/282/2007 2007-10-10 Artur Herman - Firma 
Handlowa "Nordica Sport" 

wypożyczalnia 
i szlifiernia łyżew  

2. RBiM/71442/6/07 2007-04-03 Jolanta Repetowska 
Jerzy Pawełczyk 
Mieczysław Jagiełłowicz 
Jerzy Wiewióra 
Ali Issa Derwich 
Janusz Szopiński 
Zbigniew Sierecki 
Bohdan Bednarski 
Jarosław Staszowski 

gabinet lekarski 

3. RBiM/71442/12/07 2007-09-18 Klub Rekreacyjno Sportowy 
Towarzystwa Krzewienia 
Kultury Fizycznej "Rozwój" 

działalność statutowa 
klubu sportowego 

4. RBiM/71442/2/08 2008-02-29 Gminny Klub Sportowy 
"FUTSAL" w Pawłowicach 

działalność statutowa 
klubu sportowego 

5. RBiM/71442/3/07 2007-02-02 Sabina Habraszka garaż 
6. 5/2009 2009-09-03 Klub Sportowy „Pawłowice” na zajęcia sportowe 

– karate Kyokushin 
dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych 

7. 9/2009 2009-11-10 Górniczy Klub Sportowy 
„Pniówek – 74 „  

na zajęcia sportowo 
rekreacyjne piłki 
nożnej 

8. 10/2009 2009-12-29 Klub Rekreacyjno-Sportowy 
TKKF „Rozwój” 

na zajęcia sportowo 
rekreacyjne sekcji 
koszykowej  

9. 11/2009 2009-12-29 Klub Rekreacyjno-Sportowy 
TKKF „Rozwój” 

na zajęcia sportowo 
rekreacyjne sekcji 
kolarskiej 

10. 8/2008/SP 2008-10-01 LKS „STRAŻAK” 
Pielgrzymowice 

na cele statutowe 
klubu sportowego 

11.  SP2/1/2009/2010 2009-09-01 Uczniowski Klub Sportowy 
„BUDO” Pawłowice 

prowadzenie zajęć 
sportowo  
– rekreacyjnych dla 
dzieci i młodzieży 
z terenu Gminy 
Pawłowice 

12. SP2/2/2009/2010 2009-09-01 Uczniowski Klub Sportowy 
„JUDO” 

prowadzenie zajęć 
sportowo  
– rekreacyjnych dla 
mieszkańców 
z terenu Gminy 
Pawłowice 

13. 1/2009 2009-10-01 Firma muzyczna „Prymka”  prowadzenie zajęć 
z rytmiki dla dzieci 
przedszkolnych 

14. 2/2009 2009-10-01 Centrum Nauczania 
Języków Obcych „NEW 
WAY”  

prowadzenie zajęć 
z języka angielskiego 
dla dzieci 
przedszkolnych 



15. PPP 3/2009 2009-10-01 Firma Nauczania Języków 
Obcych „NEW WAY”  

prowadzenie zajęć 
z języka angielskiego 
dla dzieci 
przedszkolnych 

16. PPP 4/2009 2009-10-01 Firma muzyczna „Prymka”  zajęcia dodatkowe 
z rytmiki 

17. SP W-ce 10/I/2009 2009-10-01 Centrum Usług 
Edukacyjnych  „ALFA”   

wynajem sali 
lekcyjnej na 
prowadzenie 
dodatkowych zajęć 
z języków obcych   

18. SP W-ce 6/I/2009 2009-09-22 Wspólnota „Cenacolo” 
Fundacja Charytatywna im. 
b-pa Czesława Domina 

wynajem sali 
gimnastycznej na 
zajęcia sportowo 
rekreacyjne dla sekcji 
piłki nożnej   

19. Sp W-ce 8/I/2009 2009-10-01 Ludowy Klub Sportowy 
„Krzyżowice”   

wynajem sali 
gimnastycznej na 
zajęcia sportowo  
– rekreacyjne  

20. Sp W-ce 13/I/2009 2009-11-03 Ludowy Klub Sportowy 
„Krzyżowice”   

wynajem sali 
gimnastycznej na 
zajęcia sportowo  
– rekreacyjne  

21. Sp W-ce 9/I/2009 2009-10-06 Klub Sportowy „Pawłowice” wynajem sali 
gimnastycznej na 
zajęcia sportowo  
– rekreacyjne 

22. Sp W-ce 12/I/2009 2009-10-22 Klub Sportowy „Pawłowice” wynajem sali 
gimnastycznej na 
zajęcia sportowe 

23. Sp W-ce 7/I/2009  2009-10-02 Klub Sportowy 
„Warszowice”  

wynajem sali 
gimnastycznej na 
zajęcia sportowo-
rekreacyjne (aerobik) 

24. Sp W-ce 11/I/2009  2009-10-20 Klub Sportowy 
„Warszowice”  

wynajem sali 
gimnastycznej na 
zajęcia sportowe 

25. ZSO 14/2009 2009-10-30 Mars Polska Sp zoo zainstalowanie i 
eksploatacja 
maszyny typu 
Vending (automat 
z produktami 
spożywczymi)  

26. ZSO 17/2009 2009-11-02 Marek Ściskoł - Ośrodek 
Szkolenia Kierowców „L” 
MS   

prowadzenie zajęć 
teoretycznych kursu 
prawa jazdy  

27. ZSO 1/2010 2010-01-04 Klub Rekreacyjno-Sportowy 
TKKF „Rozwój” 

zajęcia sportowo  
– rekreacyjne dzieci 
 i młodzieży dla sekcji 
tenisa stołowego  

28. ZSO 2/2010 2010-01-05 Górniczy Klub Sportowy 
„Pniówek – 74 „ 

zajęcia sportowo  
– rekreacyjne 
młodzieży dla sekcji  
– piłka nożna  

29. ZSO 3/2010 2010-01-19 Klub Rekreacyjno-Sportowy 
TKKF „Rozwój” 

rozegranie Gminnej 
Ligi Tenisa 
Stołowego  

 



 
UZASADNIENIE : 
 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy 
zawartych na czas oznaczony do 3 lat wynika z wymogu ustawowego określonego w art. 18 ust. 2 pkt. 
9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:  Dz. U. z 2001r., nr 142, 
poz. 1591 z późniejszymi zmianami). 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

UCHWAŁA  

RADY GMINY PAWŁOWICE  

z dnia .................... 2010 r.  

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na nieruchomości stanowiące własność Parafii 

w Pawłowicach 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 

z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z § 4 uchwały Rady Gminy Pawłowice nr XV/216/2004 

z dnia 12.03.2004r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy 

Pawłowice oraz ich wydzierżawiania, najmu na okres dłuższy niż 3 lata oraz oddawania mienia w użyczenie, po 

pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego 

Rada Gminy Pawłowice 

uchwala: 

§ 1. Wyrazić zgodę na zawarcie z Parafią Rzymskokatolicką w Pawłowicach pw. Św. Jana Chrzciciela umowy 

użyczenia na okres 20 lat nieruchomości oznaczonej numerami działek: k.m.2 dod.1: 1112/8, 1078/4, 773/4, część działki 

771/4, część działki 652/17, część działki 1116/15 o łącznej pow. 1,28 ha, ( w zakresie przedstawionym na załączniku do 

niniejszej uchwały) na cele związane z organizacją parkingu, parku publicznego wraz z budową muszli koncertowej.  

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Pawłowice nr XXVII/389/2005 z dnia 23 września 2005r. w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie umowy użyczenia na nieruchomości stanowiące własność Parafii.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice Pawłowice.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Projekt

z dnia ...................., zgłoszony przez .........................
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Uzasadnienie: 
 
Uchwałą nr XXVII/389/2005 z dnia 23 września 2005r. Rada Gminy Pawłowice   
wyraziła zgodę na zawarcie umowy użyczenia na nieruchomości stanowiącej 
własność Parafii.  
Umowa użyczenia została zawarta 04.10.2005r.    
Od tego czasu w związku z podziałem nieruchomości zmieniły się numery działek. 
Ponadto doszły nowe zamierzenia inwestycyjne (budowa muszli koncertowej). 
Mając na uwadze powyższe proponuje się podjęcie nowej uchwały. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

UCHWAŁA  

RADY GMINY PAWŁOWICE  

z dnia .................... 2010 r.  

 

w sprawie wystąpienia z wnioskiem dotyczącym zmiany granicy administracyjnej pomiędzy gminą Pawłowice 

a miastem Żory 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 4b ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity z 2001r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), § 1 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

9 sierpnia 2001r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, 

znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin 

i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (Dz. U. z 2001r., Nr 86, poz. 943 z późniejszymi 

zmianami) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki 

i Mienia Komunalnego oraz Komisję Działalności Społecznej 

Rada Gminy Pawłowice 

uchwala: 

§ 1. Wystąpić z wnioskiem do ministra właściwego do spraw administracji publicznej za pośrednictwem Wojewody 

Śląskiego w sprawie zmiany granicy administracyjnej pomiędzy gminą Pawłowice a miastem Żory poprzez przyłączenie do 

miasta Żory części sołectwa Warszowice w zakresie określonym w załączniku mapowym.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Projekt

z dnia ...................., zgłoszony przez .........................

Załącznik do uchwały 

Rady Gminy Pawłowice 

z dnia .................... 2010 r. 

Zalacznik1.bmp

 

zmiana granic 
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UCHWAŁA  

RADY GMINY PAWŁOWICE  

z dnia .................... 2010 r.  

 

w sprawie wystąpienia z wnioskiem dotyczącym zmiany granicy administracyjnej pomiędzy gminą Pawłowice 

a miastem Żory 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 4b ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity z 2001r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), § 1 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

9 sierpnia 2001r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, 

znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin 

i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (Dz. U. z 2001r., Nr 86, poz. 943 z późniejszymi 

zmianami) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki 

i Mienia Komunalnego oraz Komisję Działalności Społecznej 

Rada Gminy Pawłowice 

uchwala: 

§ 1. Wystąpić z wnioskiem do ministra właściwego do spraw administracji publicznej za pośrednictwem Wojewody 

Śląskiego w sprawie zmiany granicy administracyjnej pomiędzy gminą Pawłowice a miastem Żory poprzez przyłączenie do 

miasta Żory części sołectwa Warszowice w zakresie określonym w załączniku mapowym.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Projekt

z dnia ...................., zgłoszony przez .........................

Załącznik do uchwały 

Rady Gminy Pawłowice 

z dnia .................... 2010 r. 

Zalacznik1.bmp

 

zmiana granic 
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UZASADNIENIE 
 
Istota zmian granic administracyjnych dotyczy włączenia w granice miasta Żory terenów przy ul. 
Szoszowskiej o pow. ok. 5,2 ha znajdujących się obecnie w granicach administracyjnych Gminy 
Pawłowice, sołectwo Warszowice. 
Konsultacje z mieszkańcami w sprawie zmian granic odbyły się 08.09.2009r. 
Rada Powiatu Pszczyńskiego uchwałą z dnia 21.10.2009r. wyraziła pozytywną opinię w przedmiocie 
zmiany granic administracyjnych. 

Zmiana granic następuje na wniosek zainteresowanej Rady Gminy. 



 

 

 

 

UCHWAŁA  

RADY GMINY PAWŁOWICE  

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu 

 

Na podstawie art. 10, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. 

Nr 142, poz. 1591 – z późniejszymi zmianami), w związku z art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240), oraz po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia 

Komunalnego 

Rada Gminy Pawłowice  

uchwala 

§ 1.   

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Projekt

z dnia ...................., zgłoszony przez .........................

1) Udzielić Powiatowi Pszczyńskiemu pomocy finansowej w 2010 roku z przeznaczeniem na realizację letniego 

utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Pawłowice w zakresie koszenia poboczy dróg w wysokości 60.000 zł. 

2) Upoważnić Wójta Gminy Pawłowice do zawarcia umowy z Powiatem Pszczyńskim.
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Uzasadnienie do uchwały Nr ……………  z dnia 16 lutego 2010r. 
w sprawie:   udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu 

 
 
Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników ruchu oraz estetykę dróg powiatowych na 

terenie Gminy Pawłowice, udziela się pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu na realizację 
letniego utrzymania dróg w zakresie koszenia poboczy w kwocie 60.000 zł. 

 
 

 



 

 

 

 

UCHWAŁA  

RADY GMINY PAWŁOWICE  

w sprawie: przejęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu Pszczyńskiego na podstawie porozumienia 

 

Na podstawie art. 8 ust. 2a i ust. 3, art. 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 – z późniejszymi zmianami), w związku z art. 220 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240),art. 19 ust. 2 pkt. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. nr 19 z 2007 r. poz. 115 z późn. zmianami), art. 13 pkt. 6a ustawy z dnia 20.07.2000 

r. ( tj. z 2007 r. Dz. U. Nr 68 poz. 449) o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz po 

pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego 

Rada Gminy Pawłowice  

uchwala 

§ 1. Gmina Pawłowice przyjmuje do realizacji zadanie z zakresu właściwości Powiatu Pszczyńskiego – letnie 

utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Pawłowice w zakresie koszenia poboczy dróg.  

§ 2.  

§ 3. Szczegółowe zasady wykonania zadania przez Gminę Pawłowice z zakresu właściwości Powiatu Pszczyńskiego,

określi porozumienie zawarte pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.  

§ 4. Treść porozumienia o którym mowa w § 2, zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Projekt

z dnia ...................., zgłoszony przez .........................

1) Wyrazić zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Pszczyńskim a Gminą Pawłowice

2) Do zawarcia porozumienia upoważnia się Wójta Gminy Pawłowice
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Uzasadnienie do uchwały Nr ………. z dnia 16 lutego 2010 r. 
w sprawie:   przejęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu Pszczyńskiego na podstawie 

porozumienia 
 
 

 
W związku z udzieleniem pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu, Gmina Pawłowice 

przejmie z zakresu własności Powiatu realizację letniego utrzymania dróg  powiatowych w zakresie 
koszenia poboczy.  

 
 



 

 

 

 

UCHWAŁA  

RADY GMINY PAWŁOWICE  

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu 

 

Na podstawie art. 10, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. 

Nr 142, poz. 1591 – z późniejszymi zmianami), w związku z art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240), oraz po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia 

Komunalnego 

Rada Gminy Pawłowice  

uchwala 

§ 1.   

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Projekt

z dnia ...................., zgłoszony przez .........................

1) Udzielić Województwu Śląskiemu pomocy finansowej w 2010 roku z przeznaczeniem na realizację letniego utrzymania 

dróg wojewódzkich na terenie Gminy Pawłowice w zakresie koszenia poboczy dróg w wysokości 60.000 zł. 

2) Upoważnić Wójta Gminy Pawłowice do zawarcia umowy z Województwem Śląskim.
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Uzasadnienie do uchwały Nr ……………  z dnia 16 lutego 2010r. 
w sprawie:   udzielenia pomocy finansowej Województwu  Śląskiemu  

 
 
Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników ruchu oraz estetykę dróg wojewódzkich na 

terenie Gminy Pawłowice, udziela się pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na realizację 
letniego utrzymania dróg w zakresie koszenia poboczy w kwocie 60.000 zł. 

 
 

 



 

 

 

 

UCHWAŁA  

RADY GMINY PAWŁOWICE  

w sprawie: przejęcia zadania z zakresu właściwości Województwa Śląskiego na podstawie porozumienia 

 

Na podstawie art. 8 ust. 2a i ust. 3, art. 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 – z późniejszymi zmianami), w związku z art. 220 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240),art. 19 ust. 2 pkt. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. nr 19 z 2007 r. poz. 115 z późn. zmianami), art. 13 pkt. 6a ustawy z dnia 20.07.2000 

r. ( tj. z 2007 r. Dz. U. Nr 68 poz. 449) o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz po 

pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego 

Rada Gminy Pawłowice  

uchwala 

§ 1. Gmina Pawłowice przyjmuje do realizacji zadanie z zakresu właściwości Województwa Śląskiego – letnie 

utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Gminy Pawłowice w zakresie koszenia poboczy dróg.  

§ 2.  

§ 3. Szczegółowe zasady wykonania zadania przez Gminę Pawłowice z zakresu właściwości Województwa 

Śląskiego, określi porozumienie zawarte pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.  

§ 4. Treść porozumienia o którym mowa w § 2, zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Projekt

z dnia ...................., zgłoszony przez .........................

1) Wyrazić zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Pawłowice

2) Do zawarcia porozumienia upoważnia się Wójta Gminy Pawłowice
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Uzasadnienie do uchwały Nr ………. z dnia 16 lutego 2010 r. 
w sprawie:   przejęcia zadania z zakresu właściwości Województwa Śląskiego  na podstawie 

porozumienia 
 
 

 
W związku z udzieleniem pomocy finansowej  Województwu Śląskiemu, Gmina Pawłowice 

przejmie z zakresu własności Województwa  realizację letniego utrzymania dróg wojewódzkich   w 
zakresie koszenia poboczy.  

 
 



 

 

 

 

UCHWAŁA  

RADY GMINY PAWŁOWICE  

z dnia .................... 2010 r.  

 

w sprawie dofinansowania inwestycji na drogach powiatowych w 2010 roku 

 

Na podstawie art. 10, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 – z późniejszymi zmianami), w związku z art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ), oraz po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia 

Komunalnego 

Rada Gminy Pawłowice 

uchwala 

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Pawłowice pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu z przeznaczeniem na 

realizację zadań:  

§ 2.   

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Projekt

z dnia ...................., zgłoszony przez .........................

1) Przebudowę ul. Kasztanowej w Jarząbkowicach stanowiącej drogę powiatową w kwocie 300.000,00 zł.

2) Przebudowę chodnika przy ul. Zjednoczenia w Pawłowicach stanowiącej drogę powiatową w kwocie 200.000,00 zł.

3) Przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej ul. Orlej z ul. Kruczą w Pniówku w kwocie 50.000,00 zł.

1) Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określone zostaną w umowie określającej przeznaczenie i zasady 

rozliczenia środków pomiędzy Powiatem Pszczyńskim a Gminą Pawłowice 

2) Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Pawłowice.
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Uzasadnienie do uchwały 
 

w sprawie:   dofinansowania inwestycji na drogach powiatowych w 2010 roku. 
 

 
 
W związku ze wzrostem natężenia ruchu na drogach zachodzi konieczność zwiększenia 

bezpieczeństwa uczestników ruchu poprzez poprawę stanu technicznego infrastruktury drogowej.            

W roku bieżącym w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym planowane jest wykonanie przebudowy 

odcinka chodnika przy ul. Zjednoczenia w Pawłowicach i odcinka drogi powiatowej ul. Kasztanowej               

w Jarząbkowicach. 

Wykonanie przedmiotowych inwestycji poprawi bezpieczeństwo ruchu na drogach 

powiatowych mieszkańców naszej Gminy. 

Ponadto w celu przygotowania inwestycji polegającej na przebudowie skrzyżowania drogi 

powiatowej ul. Orlej z ul. Kruczą w Pniówku, w bieżącym roku PZD Pszczyna wykona dokumentację 

projektową przebudowy przedmiotowego skrzyżowania. W kosztach powyższego zadania 

uczestniczyć będzie Gmina i na ten cel udzieli Starostwu pomocy finansowej.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



UCHWAŁA  

RADY GMINY PAWŁOWICE  

z dnia 5 lutego 2010 r.  

 

w sprawie:zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. nr 142

poz.1591 z 2001r. z późn. zmianami) oraz art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej 

(Dz.U. z 2007r. Nr 14 poz. 89 z późn. zm) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Działalności Społecznej oraz Komisji 

Gospodarki i Mienia Komunalnego 

Rada Gminy Pawłowice uchwala 

§ 1. Pozytywnie zaopiniować projekt uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach stanowiący załącznik nr 1do 

niniejszej uchwały , w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego 

Szpitala Powiatowego im. Dr B. Hagera w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47 – 51, z uwzględnieniem 

autopoprawki wprowadzonej Uchwałą nr 258/1306/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 6 stycznia 2010r 

stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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Uzasadnienie do Uchwały  
w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach  

 
 
 

Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie likwidacji 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  Wielospecjalistycznego  Szpitala 
Powiatowego im. Dr B. Hagera w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej  47 – 51, została 
przekazana do Gminy Pawłowice wraz z uzasadnieniem, z  prośbą o  wyrażenie opinii  w  tej sprawie.  

 
 

 Zgodnie z przyjętymi założeniami proces likwidacji szpitala powinien rozpocząć się z dniem  
1 kwietnia 2010 roku, a nie jak wskazano  w załączniku ww. uchwały z dniem 1 kwietnia 2009 roku – 
podanym jako termin otwarcia likwidacji. Pozostałe ustalenia zostają bez zmian w związku  
z powyższym autopoprawka do projektu uchwały zostaje zaopiniowana pozytywnie.  
 
 



 

 

 

 

UCHWAŁA  

RADY GMINY PAWŁOWICE  

z dnia .................... 2010 r.  

 

w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów ze szkół prowadzonych 

przez Gminę Pawłowice” 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 

z 2001 roku Nr 42 poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 90t ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. 

Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej 

i Radę Oświatową 

Rada Gminy Pawłowice 

uchwala 

§ 1.  1. Przyjąć „Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę 

Pawłowice”. 

2. Program skierowany jest do uzdolnionych uczniów osiągających sukcesy naukowe i sportowców szkół dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Pawłowice.  

§ 2. Celem programu jest: 

§ 3. Program realizowany jest corocznie na trzech płaszczyznach: 

§ 4.  1. Nagrody w programie mogą mieć formę rzeczową lub finansową. 

2. Nagrody nie mają charakteru socjalnego.  

§ 5. Szczegółowe zasady realizacji programu określone zostaną w odrębnych uchwałach.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.  

§ 7.  1. Traci moc uchwała nr XI/153/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 7 listopada 2003 roku w sprawie konkursu 

o tytuł najlepszych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowice. 

2. Traci moc uchwała nr XI/152/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 7 listopada 2003 roku w sprawie konkursu o tytuł 

najlepszego absolwenta szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowice.  

3. Traci moc uchwała nr XI/154/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 7 listopada 2003 roku w sprawie konkursu o tytuł 

najlepszego sportowca wśród uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowice.  

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Projekt

z dnia ...................., zgłoszony przez .........................

1) promowanie uzdolnionych uczniów i sportowców wśród społeczności szkolnej i lokalnej,

2) zachęcanie do reprezentowania Gminy Pawłowice w konkursach, zawodach i olimpiadach na różnych szczeblach 

rywalizacji naukowej i sportowej, 

3) doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i sportowych wśród młodzieży szkolnej co będzie stanowiło 

pozytywny wzorzec dla środowiska rówieśników, 

4) promowanie szkolnictwa Gminy Pawłowice na zewnątrz.

1) konkursu dla najlepszych absolwentów klas programowo najwyższych poszczególnych typów szkół,

2) konkursu dla uzdolnionych uczniów – sportowców wszystkich typów szkół,

3) konkursu dla najlepszych uczniów poszczególnych typów szkół.
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UCHWAŁA  

RADY GMINY PAWŁOWICE  

z dnia .................... 2010 r.  

 

w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów ze szkół prowadzonych 

przez Gminę Pawłowice” 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 

z 2001 roku Nr 42 poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 90t ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. 

Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej 

i Radę Oświatową 

Rada Gminy Pawłowice 

uchwala 

§ 1.  1. Przyjąć „Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę 

Pawłowice”. 

2. Program skierowany jest do uzdolnionych uczniów osiągających sukcesy naukowe i sportowców szkół dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Pawłowice.  

§ 2. Celem programu jest: 

§ 3. Program realizowany jest corocznie na trzech płaszczyznach: 

§ 4.  1. Nagrody w programie mogą mieć formę rzeczową lub finansową. 

2. Nagrody nie mają charakteru socjalnego.  

§ 5. Szczegółowe zasady realizacji programu określone zostaną w odrębnych uchwałach.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.  

§ 7.  1. Traci moc uchwała nr XI/153/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 7 listopada 2003 roku w sprawie konkursu 

o tytuł najlepszych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowice. 

2. Traci moc uchwała nr XI/152/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 7 listopada 2003 roku w sprawie konkursu o tytuł 

najlepszego absolwenta szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowice.  

3. Traci moc uchwała nr XI/154/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 7 listopada 2003 roku w sprawie konkursu o tytuł 

najlepszego sportowca wśród uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowice.  

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Projekt

z dnia ...................., zgłoszony przez .........................

1) promowanie uzdolnionych uczniów i sportowców wśród społeczności szkolnej i lokalnej,

2) zachęcanie do reprezentowania Gminy Pawłowice w konkursach, zawodach i olimpiadach na różnych szczeblach 

rywalizacji naukowej i sportowej, 

3) doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i sportowych wśród młodzieży szkolnej co będzie stanowiło 

pozytywny wzorzec dla środowiska rówieśników, 

4) promowanie szkolnictwa Gminy Pawłowice na zewnątrz.

1) konkursu dla najlepszych absolwentów klas programowo najwyższych poszczególnych typów szkół,

2) konkursu dla uzdolnionych uczniów – sportowców wszystkich typów szkół,

3) konkursu dla najlepszych uczniów poszczególnych typów szkół.
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UZASADNIENIE   -  uchwała  nr 14 
 

do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji 
uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowice” 
 
 
 Przepisy art. 90t ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty zezwalają gminom 
na wprowadzania na swoim terenie lokalnych programów wspierających zdolną młodzież. Mając na 
uwadze chęć nagradzania i motywowania uczniów szkół Gminy Pawłowice  ta uchwała pozwoli na 
realizację trzech konkursów dla uczniów, które zostaną wprowadzone odrębnymi uchwałami. 
 



 

 

 

 

UCHWAŁA  

RADY GMINY PAWŁOWICE  

z dnia .................... 2010 r.  

 

w sprawie konkursu dla najlepszych absolwentów klas programowo najwyższych poszczególnych typów szkół 

prowadzonych przez Gminę Pawłowice 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 

z 2001 roku Nr 42 poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 90t ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. 

Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 3 pkt. 1 Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych 

uczniów ze szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowice (Uchwała Nr Rady Gminy Pawłowice, z dnia 16.02.2010r) po 

pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej i Radę Oświatową 

Rada Gminy Pawłowice 

uchwala 

§ 1. Konkurs ma za zadanie co roku promować najlepszych absolwentów szkół dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Pawłowice. Konkurs ma zmotywować do systematycznej pracy, dbałości o właściwe zachowanie, 

zaangażowanie w życie klasy, szkoły oraz zachęcić do uczestniczenia w olimpiadach i konkursach na różnych szczeblach 

rywalizacji.  

§ 2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas programowo najwyższych z poszczególnych typów szkół, jeżeli 

spełnią poniższe warunki: 

§ 3.  1. Konkurs będzie rozstrzygany w trzech kategoriach: 

2. Zdobywca: 

3. Uczniowie, którzy zajęli miejsca inne niż określone w ust. 2 otrzymują dyplomy za udział w konkursie oraz nagrodę 

pocieszenia w formie rzeczowej.  

4. O zwycięstwie decyduje suma punktów uzyskanych w klasyfikacji zgodnie z § 6.  

§ 4.  1. Wójt Gminy Pawłowice powołuje 5 osobową komisję konkursową w składzie: radny, przedstawiciel Wójta, po 

jednym przedstawicielu z poszczególnych typów szkół. Wójt wskazuje przewodniczącego komisji. 

2. Zadania komisji: 

3. Komisja opiniuje wnioski na posiedzeniu w obecności co najmniej 3/5 składu komisji.  

4. Decyzję o ostatecznym rozstrzygnięciu konkursu podejmuje Wójt Gminy Pawłowice.  

5. Rozstrzygnięcie następuje w tygodniu poprzedzającym zakończenie zajęć w roku szkolnym.  

6. Podsumowanie konkursu oraz rozdanie nagród odbywa się w tygodniu rozdania świadectw w szkołach.  

§ 5. Ucznia do konkursu zgłasza dyrektor szkoły na wniosku zawierającym: 

§ 6. Na podstawie złożonych wniosków komisja konkursowa przyznaje punkty według poniższych zasad: 

§ 7.  1. Wysokość nagród finansowych i rzeczowych określa Wójt Gminy zależnie od ilości osiągniętych przez 

uczniów punktów w konkursie w ramach środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.  

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego.  

Projekt

z dnia ...................., zgłoszony przez .........................

1) w bieżącym roku szkolnym uzyskali: 

a) średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania powyżej 5,00 a w 

szkole ponadgimnazjalnej świadectwo z wyróżnieniem w klasie maturalnej, 

b) najwyższą ocenę z zachowania;

2) w latach poprzednich (klasy IV-V szko ły podstawowej, I-II gimnazjum, I-II liceum, I-III technikum) uzyskali co najmniej 

jeden raz świadectwo z wyróżnieniem; 

3) w ciągu danego etapu kształcenia pracowali aktywnie na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego;

4) w ciągu danego etapu kształcenia osiągali sukcesy w olimpiadach i konkursach z wyłączeniem konkursów: 

a) wewnątrzszkolnych – organizowanych przez daną szkołę,

b) międzyszkolnych – organizowanych przez jedną szkołę dla pozostałych lub wybranych szkół w gminie,

c) gminnych - organizowanych przez jednostki organizacyjne gminy czy instytucje działające na terenie gminy 

Pawłowice za wyjątkiem konkursów przedmiotowych organizowanych przez gminę dla uczniów szkół 

podstawowych. 

1) najlepszy absolwent szkół podstawowych,

2) najlepszy absolwent gimnazjów,

3) najlepszy absolwent szkół ponadgimnazjalnych.

1) miejsca I otrzyma statuetkę dla najlepszego absolwenta oraz nagrodę finansową lub rzeczową,

2) miejsca II otrzyma dyplom i nagrodę finansową lub rzeczową,

3) miejsca III otrzyma dyplom i nagrodę finansową lub rzeczową.

1) badanie złożonych przez dyrektorów wniosków pod względem formalnym,

2) przyznawania punktacji zgodnie z niniejszą uchwałą,

3) opiniowanie i przedstawienie Wójtowi propozycji rozstrzygnięcia konkursu.

1) dane osobowe ucznia: imię, nazwisko, imiona i nazwiska rodziców lub prawnych opiekunów, miejsce zamieszkania, 

szkoła, klasa; 

2) wykaz ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, średnią ocen wyliczoną do dwóch miejsc po przecinku, ocenę 

z zachowania, 

3) liczbę punktów uzyskaną ze sprawdzianu na zakończenie nauki w szkole podstawowej, egzaminów na zakończenie 

gimnazjum, 

4) nazwy olimpiad i konkursów w których uczeń odniósł sukcesy – rozgrywane wyłącznie indywidualnie i samodzielnie,

5) informacje o pracy ucznia na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego.

1) punkty za średnią ocen z roku bieżącego - średnią ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

określonych dla danego typu szkoły w aktualnym rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania uzyskanych 

w klasyfikacji na koniec roku szkolnego mnożymy przez 100, 

2) punkty za sprawdzian na koniec szkoły podstawowej mnożymy przez 10,

3) punkty z egzaminu na koniec gimnazjum mnożymy przez 5,

4) punkty dla uczestników olimpiad przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty dla uczniów gimnazjów 

i szkół ponadgimnazjalnych, uczestników konkursu interdyscyplinarnego dla uczniów szkół podstawowych oraz 

uczestników konkursów tematycznych organizowanych przez państwowe uczelnie wyższe, państwowe instytucje 

naukowe; 

a) 35p - za udział w II etapie,

b) 70p - za udział w III etapie,

c) 100p - za miejsce wśród laureatów konkursu wojewódzkiego,

d) 125p - za udział w etapie ogólnopolskim,

e) 150p -za zwycięstwo w etapie ogólnopolskim (laureat)

5) Punkty za gminne konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych:

a) 11p – za III miejsce,

b) 13p – za II miejsce,

c) 15p – za I miejsce

6) Punkty za inne konkursy według liczby rozgrywanych etapów, 

a) konkursy jednoetapowe bez względu na zasięg:

- 2p- za III miejsce,

- 4p- za II miejsce,

- 6p- za I miejsce lub tytuł laureata;

b) konkursy dwuetapowe bez względu na zasięg z wyłączeniem etapu szkolnego

- 4p- za III miejsce,

- 6p- za II miejsce,

- 8p- za I miejsce lub tytuł laureata;

c) konkursy trzyetapowe bez względu na zasięg z wyłączeniem etapu szkolnego

- 6p - za III miejsce,

- 8p - za II miejsce,

- 10p - za I miejsce lub tytuł laureata;

7) Punkty za wyniki w konkursie z języka angielskiego „Fox”:

a) 20p – za wynik dobry,

b) 30p – za wynik bardzo dobry.

8) Punkty za wyniki w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur” i Polsko-Ukraińskim Konkursie Fizycznym

„Lwiątko”: 

a) 20p - za wyróżnienie / taon

b) 30p – za wynik bardzo dobry / kaon

c) 40p – za wynik laureat / hiperon

9) Punkty za międzyszkolne konkursy artystyczne - rozgrywane indywidualnie:

a) 4p - za III miejsce w konkursie

b) 6p - za II miejsce w konkursie

c) 8p - za zwycięstwo w konkursie

10) Punkty za pracę na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego w danym etapie kształcenia od 0 do 20 przyznaje 

dyrektor szkoły po zapoznaniu się z informacją o pracy ucznia. 

11) Punkty za średnią ocen w latach poprzednich nauki – średnia pomnożona przez 10.
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UCHWAŁA  

RADY GMINY PAWŁOWICE  

z dnia .................... 2010 r.  

 

w sprawie konkursu dla najlepszych absolwentów klas programowo najwyższych poszczególnych typów szkół 

prowadzonych przez Gminę Pawłowice 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 

z 2001 roku Nr 42 poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 90t ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. 

Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 3 pkt. 1 Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych 

uczniów ze szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowice (Uchwała Nr Rady Gminy Pawłowice, z dnia 16.02.2010r) po 

pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej i Radę Oświatową 

Rada Gminy Pawłowice 

uchwala 

§ 1. Konkurs ma za zadanie co roku promować najlepszych absolwentów szkół dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Pawłowice. Konkurs ma zmotywować do systematycznej pracy, dbałości o właściwe zachowanie, 

zaangażowanie w życie klasy, szkoły oraz zachęcić do uczestniczenia w olimpiadach i konkursach na różnych szczeblach 

rywalizacji.  

§ 2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas programowo najwyższych z poszczególnych typów szkół, jeżeli 

spełnią poniższe warunki: 

§ 3.  1. Konkurs będzie rozstrzygany w trzech kategoriach: 

2. Zdobywca: 

3. Uczniowie, którzy zajęli miejsca inne niż określone w ust. 2 otrzymują dyplomy za udział w konkursie oraz nagrodę 

pocieszenia w formie rzeczowej.  

4. O zwycięstwie decyduje suma punktów uzyskanych w klasyfikacji zgodnie z § 6.  

§ 4.  1. Wójt Gminy Pawłowice powołuje 5 osobową komisję konkursową w składzie: radny, przedstawiciel Wójta, po 

jednym przedstawicielu z poszczególnych typów szkół. Wójt wskazuje przewodniczącego komisji. 

2. Zadania komisji: 

3. Komisja opiniuje wnioski na posiedzeniu w obecności co najmniej 3/5 składu komisji.  

4. Decyzję o ostatecznym rozstrzygnięciu konkursu podejmuje Wójt Gminy Pawłowice.  

5. Rozstrzygnięcie następuje w tygodniu poprzedzającym zakończenie zajęć w roku szkolnym.  

6. Podsumowanie konkursu oraz rozdanie nagród odbywa się w tygodniu rozdania świadectw w szkołach.  

§ 5. Ucznia do konkursu zgłasza dyrektor szkoły na wniosku zawierającym: 

§ 6. Na podstawie złożonych wniosków komisja konkursowa przyznaje punkty według poniższych zasad: 

§ 7.  1. Wysokość nagród finansowych i rzeczowych określa Wójt Gminy zależnie od ilości osiągniętych przez 

uczniów punktów w konkursie w ramach środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.  

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego.  

Projekt

z dnia ...................., zgłoszony przez .........................

1) w bieżącym roku szkolnym uzyskali: 

a) średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania powyżej 5,00 a w 

szkole ponadgimnazjalnej świadectwo z wyróżnieniem w klasie maturalnej, 

b) najwyższą ocenę z zachowania;

2) w latach poprzednich (klasy IV-V szko ły podstawowej, I-II gimnazjum, I-II liceum, I-III technikum) uzyskali co najmniej 

jeden raz świadectwo z wyróżnieniem; 

3) w ciągu danego etapu kształcenia pracowali aktywnie na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego;

4) w ciągu danego etapu kształcenia osiągali sukcesy w olimpiadach i konkursach z wyłączeniem konkursów: 

a) wewnątrzszkolnych – organizowanych przez daną szkołę,

b) międzyszkolnych – organizowanych przez jedną szkołę dla pozostałych lub wybranych szkół w gminie,

c) gminnych - organizowanych przez jednostki organizacyjne gminy czy instytucje działające na terenie gminy 

Pawłowice za wyjątkiem konkursów przedmiotowych organizowanych przez gminę dla uczniów szkół 

podstawowych. 

1) najlepszy absolwent szkół podstawowych,

2) najlepszy absolwent gimnazjów,

3) najlepszy absolwent szkół ponadgimnazjalnych.

1) miejsca I otrzyma statuetkę dla najlepszego absolwenta oraz nagrodę finansową lub rzeczową,

2) miejsca II otrzyma dyplom i nagrodę finansową lub rzeczową,

3) miejsca III otrzyma dyplom i nagrodę finansową lub rzeczową.

1) badanie złożonych przez dyrektorów wniosków pod względem formalnym,

2) przyznawania punktacji zgodnie z niniejszą uchwałą,

3) opiniowanie i przedstawienie Wójtowi propozycji rozstrzygnięcia konkursu.

1) dane osobowe ucznia: imię, nazwisko, imiona i nazwiska rodziców lub prawnych opiekunów, miejsce zamieszkania, 

szkoła, klasa; 

2) wykaz ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, średnią ocen wyliczoną do dwóch miejsc po przecinku, ocenę 

z zachowania, 

3) liczbę punktów uzyskaną ze sprawdzianu na zakończenie nauki w szkole podstawowej, egzaminów na zakończenie 

gimnazjum, 

4) nazwy olimpiad i konkursów w których uczeń odniósł sukcesy – rozgrywane wyłącznie indywidualnie i samodzielnie,

5) informacje o pracy ucznia na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego.

1) punkty za średnią ocen z roku bieżącego - średnią ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

określonych dla danego typu szkoły w aktualnym rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania uzyskanych 

w klasyfikacji na koniec roku szkolnego mnożymy przez 100, 

2) punkty za sprawdzian na koniec szkoły podstawowej mnożymy przez 10,

3) punkty z egzaminu na koniec gimnazjum mnożymy przez 5,

4) punkty dla uczestników olimpiad przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty dla uczniów gimnazjów 

i szkół ponadgimnazjalnych, uczestników konkursu interdyscyplinarnego dla uczniów szkół podstawowych oraz 

uczestników konkursów tematycznych organizowanych przez państwowe uczelnie wyższe, państwowe instytucje 

naukowe; 

a) 35p - za udział w II etapie,

b) 70p - za udział w III etapie,

c) 100p - za miejsce wśród laureatów konkursu wojewódzkiego,

d) 125p - za udział w etapie ogólnopolskim,

e) 150p -za zwycięstwo w etapie ogólnopolskim (laureat)

5) Punkty za gminne konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych:

a) 11p – za III miejsce,

b) 13p – za II miejsce,

c) 15p – za I miejsce

6) Punkty za inne konkursy według liczby rozgrywanych etapów, 

a) konkursy jednoetapowe bez względu na zasięg:

- 2p- za III miejsce,

- 4p- za II miejsce,

- 6p- za I miejsce lub tytuł laureata;

b) konkursy dwuetapowe bez względu na zasięg z wyłączeniem etapu szkolnego

- 4p- za III miejsce,

- 6p- za II miejsce,

- 8p- za I miejsce lub tytuł laureata;

c) konkursy trzyetapowe bez względu na zasięg z wyłączeniem etapu szkolnego

- 6p - za III miejsce,

- 8p - za II miejsce,

- 10p - za I miejsce lub tytuł laureata;

7) Punkty za wyniki w konkursie z języka angielskiego „Fox”:

a) 20p – za wynik dobry,

b) 30p – za wynik bardzo dobry.

8) Punkty za wyniki w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur” i Polsko-Ukraińskim Konkursie Fizycznym

„Lwiątko”: 

a) 20p - za wyróżnienie / taon

b) 30p – za wynik bardzo dobry / kaon

c) 40p – za wynik laureat / hiperon

9) Punkty za międzyszkolne konkursy artystyczne - rozgrywane indywidualnie:

a) 4p - za III miejsce w konkursie

b) 6p - za II miejsce w konkursie

c) 8p - za zwycięstwo w konkursie

10) Punkty za pracę na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego w danym etapie kształcenia od 0 do 20 przyznaje 

dyrektor szkoły po zapoznaniu się z informacją o pracy ucznia. 

11) Punkty za średnią ocen w latach poprzednich nauki – średnia pomnożona przez 10.
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UCHWAŁA  

RADY GMINY PAWŁOWICE  

z dnia .................... 2010 r.  

 

w sprawie konkursu dla najlepszych absolwentów klas programowo najwyższych poszczególnych typów szkół 

prowadzonych przez Gminę Pawłowice 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 

z 2001 roku Nr 42 poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 90t ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. 

Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 3 pkt. 1 Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych 

uczniów ze szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowice (Uchwała Nr Rady Gminy Pawłowice, z dnia 16.02.2010r) po 

pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej i Radę Oświatową 

Rada Gminy Pawłowice 

uchwala 

§ 1. Konkurs ma za zadanie co roku promować najlepszych absolwentów szkół dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Pawłowice. Konkurs ma zmotywować do systematycznej pracy, dbałości o właściwe zachowanie, 

zaangażowanie w życie klasy, szkoły oraz zachęcić do uczestniczenia w olimpiadach i konkursach na różnych szczeblach 

rywalizacji.  

§ 2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas programowo najwyższych z poszczególnych typów szkół, jeżeli 

spełnią poniższe warunki: 

§ 3.  1. Konkurs będzie rozstrzygany w trzech kategoriach: 

2. Zdobywca: 

3. Uczniowie, którzy zajęli miejsca inne niż określone w ust. 2 otrzymują dyplomy za udział w konkursie oraz nagrodę 

pocieszenia w formie rzeczowej.  

4. O zwycięstwie decyduje suma punktów uzyskanych w klasyfikacji zgodnie z § 6.  

§ 4.  1. Wójt Gminy Pawłowice powołuje 5 osobową komisję konkursową w składzie: radny, przedstawiciel Wójta, po 

jednym przedstawicielu z poszczególnych typów szkół. Wójt wskazuje przewodniczącego komisji. 

2. Zadania komisji: 

3. Komisja opiniuje wnioski na posiedzeniu w obecności co najmniej 3/5 składu komisji.  

4. Decyzję o ostatecznym rozstrzygnięciu konkursu podejmuje Wójt Gminy Pawłowice.  

5. Rozstrzygnięcie następuje w tygodniu poprzedzającym zakończenie zajęć w roku szkolnym.  

6. Podsumowanie konkursu oraz rozdanie nagród odbywa się w tygodniu rozdania świadectw w szkołach.  

§ 5. Ucznia do konkursu zgłasza dyrektor szkoły na wniosku zawierającym: 

§ 6. Na podstawie złożonych wniosków komisja konkursowa przyznaje punkty według poniższych zasad: 

§ 7.  1. Wysokość nagród finansowych i rzeczowych określa Wójt Gminy zależnie od ilości osiągniętych przez 

uczniów punktów w konkursie w ramach środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.  

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego.  

Projekt

z dnia ...................., zgłoszony przez .........................

1) w bieżącym roku szkolnym uzyskali: 

a) średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania powyżej 5,00 a w 

szkole ponadgimnazjalnej świadectwo z wyróżnieniem w klasie maturalnej, 

b) najwyższą ocenę z zachowania;

2) w latach poprzednich (klasy IV-V szko ły podstawowej, I-II gimnazjum, I-II liceum, I-III technikum) uzyskali co najmniej 

jeden raz świadectwo z wyróżnieniem; 

3) w ciągu danego etapu kształcenia pracowali aktywnie na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego;

4) w ciągu danego etapu kształcenia osiągali sukcesy w olimpiadach i konkursach z wyłączeniem konkursów: 

a) wewnątrzszkolnych – organizowanych przez daną szkołę,

b) międzyszkolnych – organizowanych przez jedną szkołę dla pozostałych lub wybranych szkół w gminie,

c) gminnych - organizowanych przez jednostki organizacyjne gminy czy instytucje działające na terenie gminy 

Pawłowice za wyjątkiem konkursów przedmiotowych organizowanych przez gminę dla uczniów szkół 

podstawowych. 

1) najlepszy absolwent szkół podstawowych,

2) najlepszy absolwent gimnazjów,

3) najlepszy absolwent szkół ponadgimnazjalnych.

1) miejsca I otrzyma statuetkę dla najlepszego absolwenta oraz nagrodę finansową lub rzeczową,

2) miejsca II otrzyma dyplom i nagrodę finansową lub rzeczową,

3) miejsca III otrzyma dyplom i nagrodę finansową lub rzeczową.

1) badanie złożonych przez dyrektorów wniosków pod względem formalnym,

2) przyznawania punktacji zgodnie z niniejszą uchwałą,

3) opiniowanie i przedstawienie Wójtowi propozycji rozstrzygnięcia konkursu.

1) dane osobowe ucznia: imię, nazwisko, imiona i nazwiska rodziców lub prawnych opiekunów, miejsce zamieszkania, 

szkoła, klasa; 

2) wykaz ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, średnią ocen wyliczoną do dwóch miejsc po przecinku, ocenę 

z zachowania, 

3) liczbę punktów uzyskaną ze sprawdzianu na zakończenie nauki w szkole podstawowej, egzaminów na zakończenie 

gimnazjum, 

4) nazwy olimpiad i konkursów w których uczeń odniósł sukcesy – rozgrywane wyłącznie indywidualnie i samodzielnie,

5) informacje o pracy ucznia na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego.

1) punkty za średnią ocen z roku bieżącego - średnią ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

określonych dla danego typu szkoły w aktualnym rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania uzyskanych 

w klasyfikacji na koniec roku szkolnego mnożymy przez 100, 

2) punkty za sprawdzian na koniec szkoły podstawowej mnożymy przez 10,

3) punkty z egzaminu na koniec gimnazjum mnożymy przez 5,

4) punkty dla uczestników olimpiad przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty dla uczniów gimnazjów 

i szkół ponadgimnazjalnych, uczestników konkursu interdyscyplinarnego dla uczniów szkół podstawowych oraz 

uczestników konkursów tematycznych organizowanych przez państwowe uczelnie wyższe, państwowe instytucje 

naukowe; 

a) 35p - za udział w II etapie,

b) 70p - za udział w III etapie,

c) 100p - za miejsce wśród laureatów konkursu wojewódzkiego,

d) 125p - za udział w etapie ogólnopolskim,

e) 150p -za zwycięstwo w etapie ogólnopolskim (laureat)

5) Punkty za gminne konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych:

a) 11p – za III miejsce,

b) 13p – za II miejsce,

c) 15p – za I miejsce

6) Punkty za inne konkursy według liczby rozgrywanych etapów, 

a) konkursy jednoetapowe bez względu na zasięg:

- 2p- za III miejsce,

- 4p- za II miejsce,

- 6p- za I miejsce lub tytuł laureata;

b) konkursy dwuetapowe bez względu na zasięg z wyłączeniem etapu szkolnego

- 4p- za III miejsce,

- 6p- za II miejsce,

- 8p- za I miejsce lub tytuł laureata;

c) konkursy trzyetapowe bez względu na zasięg z wyłączeniem etapu szkolnego

- 6p - za III miejsce,

- 8p - za II miejsce,

- 10p - za I miejsce lub tytuł laureata;

7) Punkty za wyniki w konkursie z języka angielskiego „Fox”:

a) 20p – za wynik dobry,

b) 30p – za wynik bardzo dobry.

8) Punkty za wyniki w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur” i Polsko-Ukraińskim Konkursie Fizycznym

„Lwiątko”: 

a) 20p - za wyróżnienie / taon

b) 30p – za wynik bardzo dobry / kaon

c) 40p – za wynik laureat / hiperon

9) Punkty za międzyszkolne konkursy artystyczne - rozgrywane indywidualnie:

a) 4p - za III miejsce w konkursie

b) 6p - za II miejsce w konkursie

c) 8p - za zwycięstwo w konkursie

10) Punkty za pracę na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego w danym etapie kształcenia od 0 do 20 przyznaje 

dyrektor szkoły po zapoznaniu się z informacją o pracy ucznia. 

11) Punkty za średnią ocen w latach poprzednich nauki – średnia pomnożona przez 10.
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UCHWAŁA  

RADY GMINY PAWŁOWICE  

z dnia .................... 2010 r.  

 

w sprawie konkursu dla najlepszych absolwentów klas programowo najwyższych poszczególnych typów szkół 

prowadzonych przez Gminę Pawłowice 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 

z 2001 roku Nr 42 poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 90t ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. 

Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 3 pkt. 1 Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych 

uczniów ze szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowice (Uchwała Nr Rady Gminy Pawłowice, z dnia 16.02.2010r) po 

pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej i Radę Oświatową 

Rada Gminy Pawłowice 

uchwala 

§ 1. Konkurs ma za zadanie co roku promować najlepszych absolwentów szkół dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Pawłowice. Konkurs ma zmotywować do systematycznej pracy, dbałości o właściwe zachowanie, 

zaangażowanie w życie klasy, szkoły oraz zachęcić do uczestniczenia w olimpiadach i konkursach na różnych szczeblach 

rywalizacji.  

§ 2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas programowo najwyższych z poszczególnych typów szkół, jeżeli 

spełnią poniższe warunki: 

§ 3.  1. Konkurs będzie rozstrzygany w trzech kategoriach: 

2. Zdobywca: 

3. Uczniowie, którzy zajęli miejsca inne niż określone w ust. 2 otrzymują dyplomy za udział w konkursie oraz nagrodę 

pocieszenia w formie rzeczowej.  

4. O zwycięstwie decyduje suma punktów uzyskanych w klasyfikacji zgodnie z § 6.  

§ 4.  1. Wójt Gminy Pawłowice powołuje 5 osobową komisję konkursową w składzie: radny, przedstawiciel Wójta, po 

jednym przedstawicielu z poszczególnych typów szkół. Wójt wskazuje przewodniczącego komisji. 

2. Zadania komisji: 

3. Komisja opiniuje wnioski na posiedzeniu w obecności co najmniej 3/5 składu komisji.  

4. Decyzję o ostatecznym rozstrzygnięciu konkursu podejmuje Wójt Gminy Pawłowice.  

5. Rozstrzygnięcie następuje w tygodniu poprzedzającym zakończenie zajęć w roku szkolnym.  

6. Podsumowanie konkursu oraz rozdanie nagród odbywa się w tygodniu rozdania świadectw w szkołach.  

§ 5. Ucznia do konkursu zgłasza dyrektor szkoły na wniosku zawierającym: 

§ 6. Na podstawie złożonych wniosków komisja konkursowa przyznaje punkty według poniższych zasad: 

§ 7.  1. Wysokość nagród finansowych i rzeczowych określa Wójt Gminy zależnie od ilości osiągniętych przez 

uczniów punktów w konkursie w ramach środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.  

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego.  

Projekt

z dnia ...................., zgłoszony przez .........................

1) w bieżącym roku szkolnym uzyskali: 

a) średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania powyżej 5,00 a w 

szkole ponadgimnazjalnej świadectwo z wyróżnieniem w klasie maturalnej, 

b) najwyższą ocenę z zachowania;

2) w latach poprzednich (klasy IV-V szko ły podstawowej, I-II gimnazjum, I-II liceum, I-III technikum) uzyskali co najmniej 

jeden raz świadectwo z wyróżnieniem; 

3) w ciągu danego etapu kształcenia pracowali aktywnie na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego;

4) w ciągu danego etapu kształcenia osiągali sukcesy w olimpiadach i konkursach z wyłączeniem konkursów: 

a) wewnątrzszkolnych – organizowanych przez daną szkołę,

b) międzyszkolnych – organizowanych przez jedną szkołę dla pozostałych lub wybranych szkół w gminie,

c) gminnych - organizowanych przez jednostki organizacyjne gminy czy instytucje działające na terenie gminy 

Pawłowice za wyjątkiem konkursów przedmiotowych organizowanych przez gminę dla uczniów szkół 

podstawowych. 

1) najlepszy absolwent szkół podstawowych,

2) najlepszy absolwent gimnazjów,

3) najlepszy absolwent szkół ponadgimnazjalnych.

1) miejsca I otrzyma statuetkę dla najlepszego absolwenta oraz nagrodę finansową lub rzeczową,

2) miejsca II otrzyma dyplom i nagrodę finansową lub rzeczową,

3) miejsca III otrzyma dyplom i nagrodę finansową lub rzeczową.

1) badanie złożonych przez dyrektorów wniosków pod względem formalnym,

2) przyznawania punktacji zgodnie z niniejszą uchwałą,

3) opiniowanie i przedstawienie Wójtowi propozycji rozstrzygnięcia konkursu.

1) dane osobowe ucznia: imię, nazwisko, imiona i nazwiska rodziców lub prawnych opiekunów, miejsce zamieszkania, 

szkoła, klasa; 

2) wykaz ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, średnią ocen wyliczoną do dwóch miejsc po przecinku, ocenę 

z zachowania, 

3) liczbę punktów uzyskaną ze sprawdzianu na zakończenie nauki w szkole podstawowej, egzaminów na zakończenie 

gimnazjum, 

4) nazwy olimpiad i konkursów w których uczeń odniósł sukcesy – rozgrywane wyłącznie indywidualnie i samodzielnie,

5) informacje o pracy ucznia na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego.

1) punkty za średnią ocen z roku bieżącego - średnią ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

określonych dla danego typu szkoły w aktualnym rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania uzyskanych 

w klasyfikacji na koniec roku szkolnego mnożymy przez 100, 

2) punkty za sprawdzian na koniec szkoły podstawowej mnożymy przez 10,

3) punkty z egzaminu na koniec gimnazjum mnożymy przez 5,

4) punkty dla uczestników olimpiad przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty dla uczniów gimnazjów 

i szkół ponadgimnazjalnych, uczestników konkursu interdyscyplinarnego dla uczniów szkół podstawowych oraz 

uczestników konkursów tematycznych organizowanych przez państwowe uczelnie wyższe, państwowe instytucje 

naukowe; 

a) 35p - za udział w II etapie,

b) 70p - za udział w III etapie,

c) 100p - za miejsce wśród laureatów konkursu wojewódzkiego,

d) 125p - za udział w etapie ogólnopolskim,

e) 150p -za zwycięstwo w etapie ogólnopolskim (laureat)

5) Punkty za gminne konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych:

a) 11p – za III miejsce,

b) 13p – za II miejsce,

c) 15p – za I miejsce

6) Punkty za inne konkursy według liczby rozgrywanych etapów, 

a) konkursy jednoetapowe bez względu na zasięg:

- 2p- za III miejsce,

- 4p- za II miejsce,

- 6p- za I miejsce lub tytuł laureata;

b) konkursy dwuetapowe bez względu na zasięg z wyłączeniem etapu szkolnego

- 4p- za III miejsce,

- 6p- za II miejsce,

- 8p- za I miejsce lub tytuł laureata;

c) konkursy trzyetapowe bez względu na zasięg z wyłączeniem etapu szkolnego

- 6p - za III miejsce,

- 8p - za II miejsce,

- 10p - za I miejsce lub tytuł laureata;

7) Punkty za wyniki w konkursie z języka angielskiego „Fox”:

a) 20p – za wynik dobry,

b) 30p – za wynik bardzo dobry.

8) Punkty za wyniki w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur” i Polsko-Ukraińskim Konkursie Fizycznym

„Lwiątko”: 

a) 20p - za wyróżnienie / taon

b) 30p – za wynik bardzo dobry / kaon

c) 40p – za wynik laureat / hiperon

9) Punkty za międzyszkolne konkursy artystyczne - rozgrywane indywidualnie:

a) 4p - za III miejsce w konkursie

b) 6p - za II miejsce w konkursie

c) 8p - za zwycięstwo w konkursie

10) Punkty za pracę na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego w danym etapie kształcenia od 0 do 20 przyznaje 

dyrektor szkoły po zapoznaniu się z informacją o pracy ucznia. 

11) Punkty za średnią ocen w latach poprzednich nauki – średnia pomnożona przez 10.
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UZASADNIENIE – uchwała  nr 15 

 
do projektu uchwały w sprawie konkursu dla najlepszych absolwentów klas programowo 
najwyższych poszczególnych typów szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowice 
 
 
Projekt uchwały zakłada realizację konkursu w ramach lokalnego programu wspierającego zdolną 
młodzież.  Dotychczas w gminie był taki konkurs realizowany jednakże na bazie zmiany interpretacji 
przepisów oświatowych koniecznym jest wprowadzenie innej podstawy prawnej. Konkurs ma za 
zadanie co roku promować najlepszych absolwentów  szkół dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Pawłowice. Konkurs ma zmotywować do systematycznej pracy, dbałości  
o właściwe zachowanie, zaangażowanie w życie klasy, szkoły oraz zachęcić do uczestniczenia  
w olimpiadach i konkursach na różnych szczeblach rywalizacji. 



 

 

 

 

UCHWAŁA  

RADY GMINY PAWŁOWICE  

z dnia .................... 2010 r.  

 

w sprawie konkursu dla najlepszych uczniów-sportowców poszczególnych typów szkół prowadzonych przez 

Gminę Pawłowice 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 

z 2001 roku Nr 42 poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 90t ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. 

Dz. U z 2004r. . Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 3 pkt. 2 Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych 

uczniów ze szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowice (Uchwała Nr Rady Gminy Pawłowice, z dnia 16.02.2010r) po 

pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej i Radę Oświatową 

Rada Gminy Pawłowice 

uchwala 

§ 1. Konkurs ma za zadanie co roku promować najlepszych uczniów - sportowców , którzy umiejętnie łączą 

wypełnianie obowiązków szkolnych z uprawianiem sportu . Konkurs ma zmotywować do systematycznej pracy, dbałości 

o właściwe zachowanie oraz zachęcić do uczestniczenia w zawodach sportowych na różnych szczeblach rywalizacji.  

§ 2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z poszczególnych typów szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowice 

począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, jeżeli spełnią poniższe warunki: 

§ 3.  1. Konkurs będzie rozstrzygany, uwzględniając podział na dziewczęta i chłopców, w trzech kategoriach: 

2. Zwycięzcami konkursu zostają uczniowie poszczególnych typów szkół, którzy zdobyli największą liczbę punktów.  

3. Zdobywca: 

4. Uczniowie, którzy zajęli miejsca inne niż określone w ust. 3 otrzymują dyplomy za udział w konkursie oraz nagrodę 

pocieszenia w formie rzeczowej.  

5. O zwycięstwie decyduje suma punktów uzyskanych w klasyfikacji zgodnie z § 6.  

§ 4.  1. Wójt Gminy Pawłowice powołuje 5 osobową komisję konkursową w składzie: radny, przedstawiciel Wójta, po 

jednym przedstawicielu z poszczególnych typów szkół. Wójt wskazuje przewodniczącego komisji. 

2. Zadania komisji: 

3. Komisja opiniuje wnioski na posiedzeniu w obecności co najmniej 3/5 składu komisji.  

4. Decyzję o ostatecznym rozstrzygnięciu konkursu podejmuje Wójt Gminy Pawłowice.  

5. Rozstrzygnięcie następuje w tygodniu poprzedzającym zakończenie zajęć w roku szkolnym.  

6. Podsumowanie konkursu oraz rozdanie nagród odbywa się w tygodniu rozdania świadectw w szkołach.  

§ 5. Ucznia do konkursu zgłasza dyrektor szkoły na wniosku zawierającym: 

§ 6.  1. Na podstawie złożonych wniosków komisja konkursowa przyznaje punkty według poniższych zasad: sukcesy 

w zawodach sportowych różnego szczebla -indywidualne i drużynowe 

2. Komisja przyznaje 10 pkt. uczniowi za wszechstronność sportową – udział w co najmniej czterech różnych 

dyscyplinach sportowych.  

3. Komisja może wnioskować o przyznanie wyróżnienia za szczególne osiągnięcia sportowe uczniowi, który nie 

spełnia wszystkich wymagań niniejszego regulaminu. Otrzymuje on dyplom i nagrodę rzeczową.  

§ 7. Wysokość nagród finansowych określa Wójt Gminy zależnie od ilości osiągniętych przez uczniów punktów 

w konkursie w ramach środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.  

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego.  

Projekt

z dnia ...................., zgłoszony przez .........................

1) w klasyfikacji rocznej uzyskali z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny co najmniej dostateczne, średnią ocen 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych i w gimnazjach co najmniej 3,80 oraz w szkołach 

ponadgimnazjalnych co najmniej 3,40 i co najmniej dobrą ocenę z zachowania, 

2) w bieżącym roku szkolnym osiągnęli sukcesy w zawodach sportowych różnego szczebla z wyłączeniem zawodów: 

a) wewnątrzszkolnych – organizowanych przez daną szkołę,

b) międzyszkolnych – organizowanych przez jedną szkołę dla pozostałych lub wybranych szkół w gminie,

c) gminnych - organizowanych przez jednostki organizacyjne gminy czy instytucje działające na terenie gminy 

Pawłowice (nie dotyczy konkursów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów). 

1) dla uczniów szkół podstawowych,

2) dla uczniów gimnazjów,

3) dla uczniów szkół ponadgimnazjlanych.

1) miejsca I otrzyma statuetkę dla najlepszego sportowca oraz nagrodę finansową lub rzeczową,

2) miejsca II otrzyma statuetkę i nagrodę finansową lub rzeczową,

3) miejsca III otrzyma statuetkę i nagrodę finansową lub rzeczową.

1) badanie złożonych przez dyrektorów wniosków pod względem formalnym,

2) przyznawania punktacji zgodnie z niniejszą uchwała,

3) opiniowanie i przedstawienie Wójtowi propozycji rozstrzygnięcia konkursu.

1) dane osobowe ucznia: imię, nazwisko, imiona i nazwiska rodziców lub prawnych opiekunów, miejsce zamieszkania, 

szkoła, klasa; 

2) wykaz ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, średnią ocen wyliczoną do dwóch miejsc po przecinku, ocenę 

z zachowania, 

3) nazwy konkursów w których uczeń odniósł sukcesy.

1) szczebel gminny - szkoły podstawowe i gimnazja

a) I miejsce – 4pkt.

b) II miejsce – 2 pkt.

c) III miejsce - 1pkt.

2) Szczebel powiatowy 

a) I miejsce - 8 pkt

b) II miesjce - 6 pkt

c) III miesjce - 4 pkt

d) IV miejsce - 3 pkt

e) V miejsce - 2 pkt

3) Szczebel rejonowy 

a) I miejsce - 12 pkt

b) II miejsce - 10 pkt

c) III miejsce - 8 pkt

d) IV miejsce - 7 pkt

e) V miejsce - 6 pkt

f) VI miejsce - 5 pkt

g) VII miejsce - 4 pkt

h) VIII miejsce - 3 pkt

i) IX miejsce - 2 pkt

j) X miejsce - 1 pkt

4) Szczebel wojewódzki 

a) półfinały 

- I – miejsce 16 pkt

- II – miejsce 14 pkt

- III miejsce - 12 pkt

- IV miejsce - 11 pkt

- V miejsce - 10 pkt

- VI miejsce - 9 pkt

- VII miejsce - 8 pkt

- VIII miejsce - 7 pkt

- IX miejsce - 6 pkt

- X miejsce - 5 pkt

b) finały : 

- I miejsce - 20 pkt

- II miejsce 18 pkt

- III miejsce - 16 pkt

- IV miejsce - 15 pkt

- V miejsce - 14 pkt

- VI miejsce - 13 pkt

- VII miejsce - 12 pkt

- VIII miejsce - 11 pkt

- IX miejsce - 10 pkt

- X miejsce - 9 pkt

- XI miejsce - 8 pkt

- XII miejsce - 7 pkt

- XIII miejsce - 6 pkt

- XIV miejsce - 5 pkt

- XV miejsce - 4 pkt

- XVI miejsce - 3 pkt

5) Szczebel ogólnopolski 

a) I miejsce - 26 pkt

b) II miejsce - 24 pkt

c) III miejsce - 23 pkt

d) IV miejsce - 22 pkt

e) V miejsce - 21 pkt

f) VI miejsce - 20 pkt

g) VII miejsce - 19 pkt

h) VIII miejsce - 18 pkt

i) IX miejsce - 17 pkt

j) X miejsce - 16 pkt

k) XI miejsce - 15pkt

l) XII miejsce - 14 pkt

m) XIII miejsce - 13 pkt

n) XIV miejsce - 12 pkt

o) XV miejsce - 11 pkt

p) XVI miejsce - 10 pkt
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UCHWAŁA  

RADY GMINY PAWŁOWICE  

z dnia .................... 2010 r.  

 

w sprawie konkursu dla najlepszych uczniów-sportowców poszczególnych typów szkół prowadzonych przez 

Gminę Pawłowice 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 

z 2001 roku Nr 42 poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 90t ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. 

Dz. U z 2004r. . Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 3 pkt. 2 Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych 

uczniów ze szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowice (Uchwała Nr Rady Gminy Pawłowice, z dnia 16.02.2010r) po 

pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej i Radę Oświatową 

Rada Gminy Pawłowice 

uchwala 

§ 1. Konkurs ma za zadanie co roku promować najlepszych uczniów - sportowców , którzy umiejętnie łączą 

wypełnianie obowiązków szkolnych z uprawianiem sportu . Konkurs ma zmotywować do systematycznej pracy, dbałości 

o właściwe zachowanie oraz zachęcić do uczestniczenia w zawodach sportowych na różnych szczeblach rywalizacji.  

§ 2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z poszczególnych typów szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowice 

począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, jeżeli spełnią poniższe warunki: 

§ 3.  1. Konkurs będzie rozstrzygany, uwzględniając podział na dziewczęta i chłopców, w trzech kategoriach: 

2. Zwycięzcami konkursu zostają uczniowie poszczególnych typów szkół, którzy zdobyli największą liczbę punktów.  

3. Zdobywca: 

4. Uczniowie, którzy zajęli miejsca inne niż określone w ust. 3 otrzymują dyplomy za udział w konkursie oraz nagrodę 

pocieszenia w formie rzeczowej.  

5. O zwycięstwie decyduje suma punktów uzyskanych w klasyfikacji zgodnie z § 6.  

§ 4.  1. Wójt Gminy Pawłowice powołuje 5 osobową komisję konkursową w składzie: radny, przedstawiciel Wójta, po 

jednym przedstawicielu z poszczególnych typów szkół. Wójt wskazuje przewodniczącego komisji. 

2. Zadania komisji: 

3. Komisja opiniuje wnioski na posiedzeniu w obecności co najmniej 3/5 składu komisji.  

4. Decyzję o ostatecznym rozstrzygnięciu konkursu podejmuje Wójt Gminy Pawłowice.  

5. Rozstrzygnięcie następuje w tygodniu poprzedzającym zakończenie zajęć w roku szkolnym.  

6. Podsumowanie konkursu oraz rozdanie nagród odbywa się w tygodniu rozdania świadectw w szkołach.  

§ 5. Ucznia do konkursu zgłasza dyrektor szkoły na wniosku zawierającym: 

§ 6.  1. Na podstawie złożonych wniosków komisja konkursowa przyznaje punkty według poniższych zasad: sukcesy 

w zawodach sportowych różnego szczebla -indywidualne i drużynowe 

2. Komisja przyznaje 10 pkt. uczniowi za wszechstronność sportową – udział w co najmniej czterech różnych 

dyscyplinach sportowych.  

3. Komisja może wnioskować o przyznanie wyróżnienia za szczególne osiągnięcia sportowe uczniowi, który nie 

spełnia wszystkich wymagań niniejszego regulaminu. Otrzymuje on dyplom i nagrodę rzeczową.  

§ 7. Wysokość nagród finansowych określa Wójt Gminy zależnie od ilości osiągniętych przez uczniów punktów 

w konkursie w ramach środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.  

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego.  

Projekt

z dnia ...................., zgłoszony przez .........................

1) w klasyfikacji rocznej uzyskali z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny co najmniej dostateczne, średnią ocen 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych i w gimnazjach co najmniej 3,80 oraz w szkołach 

ponadgimnazjalnych co najmniej 3,40 i co najmniej dobrą ocenę z zachowania, 

2) w bieżącym roku szkolnym osiągnęli sukcesy w zawodach sportowych różnego szczebla z wyłączeniem zawodów: 

a) wewnątrzszkolnych – organizowanych przez daną szkołę,

b) międzyszkolnych – organizowanych przez jedną szkołę dla pozostałych lub wybranych szkół w gminie,

c) gminnych - organizowanych przez jednostki organizacyjne gminy czy instytucje działające na terenie gminy 

Pawłowice (nie dotyczy konkursów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów). 

1) dla uczniów szkół podstawowych,

2) dla uczniów gimnazjów,

3) dla uczniów szkół ponadgimnazjlanych.

1) miejsca I otrzyma statuetkę dla najlepszego sportowca oraz nagrodę finansową lub rzeczową,

2) miejsca II otrzyma statuetkę i nagrodę finansową lub rzeczową,

3) miejsca III otrzyma statuetkę i nagrodę finansową lub rzeczową.

1) badanie złożonych przez dyrektorów wniosków pod względem formalnym,

2) przyznawania punktacji zgodnie z niniejszą uchwała,

3) opiniowanie i przedstawienie Wójtowi propozycji rozstrzygnięcia konkursu.

1) dane osobowe ucznia: imię, nazwisko, imiona i nazwiska rodziców lub prawnych opiekunów, miejsce zamieszkania, 

szkoła, klasa; 

2) wykaz ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, średnią ocen wyliczoną do dwóch miejsc po przecinku, ocenę 

z zachowania, 

3) nazwy konkursów w których uczeń odniósł sukcesy.

1) szczebel gminny - szkoły podstawowe i gimnazja

a) I miejsce – 4pkt.

b) II miejsce – 2 pkt.

c) III miejsce - 1pkt.

2) Szczebel powiatowy 

a) I miejsce - 8 pkt

b) II miesjce - 6 pkt

c) III miesjce - 4 pkt

d) IV miejsce - 3 pkt

e) V miejsce - 2 pkt

3) Szczebel rejonowy 

a) I miejsce - 12 pkt

b) II miejsce - 10 pkt

c) III miejsce - 8 pkt

d) IV miejsce - 7 pkt

e) V miejsce - 6 pkt

f) VI miejsce - 5 pkt

g) VII miejsce - 4 pkt

h) VIII miejsce - 3 pkt

i) IX miejsce - 2 pkt

j) X miejsce - 1 pkt

4) Szczebel wojewódzki 

a) półfinały 

- I – miejsce 16 pkt

- II – miejsce 14 pkt

- III miejsce - 12 pkt

- IV miejsce - 11 pkt

- V miejsce - 10 pkt

- VI miejsce - 9 pkt

- VII miejsce - 8 pkt

- VIII miejsce - 7 pkt

- IX miejsce - 6 pkt

- X miejsce - 5 pkt

b) finały : 

- I miejsce - 20 pkt

- II miejsce 18 pkt

- III miejsce - 16 pkt

- IV miejsce - 15 pkt

- V miejsce - 14 pkt

- VI miejsce - 13 pkt

- VII miejsce - 12 pkt

- VIII miejsce - 11 pkt

- IX miejsce - 10 pkt

- X miejsce - 9 pkt

- XI miejsce - 8 pkt

- XII miejsce - 7 pkt

- XIII miejsce - 6 pkt

- XIV miejsce - 5 pkt

- XV miejsce - 4 pkt

- XVI miejsce - 3 pkt

5) Szczebel ogólnopolski 

a) I miejsce - 26 pkt

b) II miejsce - 24 pkt

c) III miejsce - 23 pkt

d) IV miejsce - 22 pkt

e) V miejsce - 21 pkt

f) VI miejsce - 20 pkt

g) VII miejsce - 19 pkt

h) VIII miejsce - 18 pkt

i) IX miejsce - 17 pkt

j) X miejsce - 16 pkt

k) XI miejsce - 15pkt

l) XII miejsce - 14 pkt

m) XIII miejsce - 13 pkt

n) XIV miejsce - 12 pkt

o) XV miejsce - 11 pkt

p) XVI miejsce - 10 pkt
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UCHWAŁA  

RADY GMINY PAWŁOWICE  

z dnia .................... 2010 r.  

 

w sprawie konkursu dla najlepszych uczniów-sportowców poszczególnych typów szkół prowadzonych przez 

Gminę Pawłowice 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 

z 2001 roku Nr 42 poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 90t ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. 

Dz. U z 2004r. . Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 3 pkt. 2 Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych 

uczniów ze szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowice (Uchwała Nr Rady Gminy Pawłowice, z dnia 16.02.2010r) po 

pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej i Radę Oświatową 

Rada Gminy Pawłowice 

uchwala 

§ 1. Konkurs ma za zadanie co roku promować najlepszych uczniów - sportowców , którzy umiejętnie łączą 

wypełnianie obowiązków szkolnych z uprawianiem sportu . Konkurs ma zmotywować do systematycznej pracy, dbałości 

o właściwe zachowanie oraz zachęcić do uczestniczenia w zawodach sportowych na różnych szczeblach rywalizacji.  

§ 2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z poszczególnych typów szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowice 

począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, jeżeli spełnią poniższe warunki: 

§ 3.  1. Konkurs będzie rozstrzygany, uwzględniając podział na dziewczęta i chłopców, w trzech kategoriach: 

2. Zwycięzcami konkursu zostają uczniowie poszczególnych typów szkół, którzy zdobyli największą liczbę punktów.  

3. Zdobywca: 

4. Uczniowie, którzy zajęli miejsca inne niż określone w ust. 3 otrzymują dyplomy za udział w konkursie oraz nagrodę 

pocieszenia w formie rzeczowej.  

5. O zwycięstwie decyduje suma punktów uzyskanych w klasyfikacji zgodnie z § 6.  

§ 4.  1. Wójt Gminy Pawłowice powołuje 5 osobową komisję konkursową w składzie: radny, przedstawiciel Wójta, po 

jednym przedstawicielu z poszczególnych typów szkół. Wójt wskazuje przewodniczącego komisji. 

2. Zadania komisji: 

3. Komisja opiniuje wnioski na posiedzeniu w obecności co najmniej 3/5 składu komisji.  

4. Decyzję o ostatecznym rozstrzygnięciu konkursu podejmuje Wójt Gminy Pawłowice.  

5. Rozstrzygnięcie następuje w tygodniu poprzedzającym zakończenie zajęć w roku szkolnym.  

6. Podsumowanie konkursu oraz rozdanie nagród odbywa się w tygodniu rozdania świadectw w szkołach.  

§ 5. Ucznia do konkursu zgłasza dyrektor szkoły na wniosku zawierającym: 

§ 6.  1. Na podstawie złożonych wniosków komisja konkursowa przyznaje punkty według poniższych zasad: sukcesy 

w zawodach sportowych różnego szczebla -indywidualne i drużynowe 

2. Komisja przyznaje 10 pkt. uczniowi za wszechstronność sportową – udział w co najmniej czterech różnych 

dyscyplinach sportowych.  

3. Komisja może wnioskować o przyznanie wyróżnienia za szczególne osiągnięcia sportowe uczniowi, który nie 

spełnia wszystkich wymagań niniejszego regulaminu. Otrzymuje on dyplom i nagrodę rzeczową.  

§ 7. Wysokość nagród finansowych określa Wójt Gminy zależnie od ilości osiągniętych przez uczniów punktów 

w konkursie w ramach środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.  

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego.  

Projekt

z dnia ...................., zgłoszony przez .........................

1) w klasyfikacji rocznej uzyskali z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny co najmniej dostateczne, średnią ocen 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych i w gimnazjach co najmniej 3,80 oraz w szkołach 

ponadgimnazjalnych co najmniej 3,40 i co najmniej dobrą ocenę z zachowania, 

2) w bieżącym roku szkolnym osiągnęli sukcesy w zawodach sportowych różnego szczebla z wyłączeniem zawodów: 

a) wewnątrzszkolnych – organizowanych przez daną szkołę,

b) międzyszkolnych – organizowanych przez jedną szkołę dla pozostałych lub wybranych szkół w gminie,

c) gminnych - organizowanych przez jednostki organizacyjne gminy czy instytucje działające na terenie gminy 

Pawłowice (nie dotyczy konkursów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów). 

1) dla uczniów szkół podstawowych,

2) dla uczniów gimnazjów,

3) dla uczniów szkół ponadgimnazjlanych.

1) miejsca I otrzyma statuetkę dla najlepszego sportowca oraz nagrodę finansową lub rzeczową,

2) miejsca II otrzyma statuetkę i nagrodę finansową lub rzeczową,

3) miejsca III otrzyma statuetkę i nagrodę finansową lub rzeczową.

1) badanie złożonych przez dyrektorów wniosków pod względem formalnym,

2) przyznawania punktacji zgodnie z niniejszą uchwała,

3) opiniowanie i przedstawienie Wójtowi propozycji rozstrzygnięcia konkursu.

1) dane osobowe ucznia: imię, nazwisko, imiona i nazwiska rodziców lub prawnych opiekunów, miejsce zamieszkania, 

szkoła, klasa; 

2) wykaz ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, średnią ocen wyliczoną do dwóch miejsc po przecinku, ocenę 

z zachowania, 

3) nazwy konkursów w których uczeń odniósł sukcesy.

1) szczebel gminny - szkoły podstawowe i gimnazja

a) I miejsce – 4pkt.

b) II miejsce – 2 pkt.

c) III miejsce - 1pkt.

2) Szczebel powiatowy 

a) I miejsce - 8 pkt

b) II miesjce - 6 pkt

c) III miesjce - 4 pkt

d) IV miejsce - 3 pkt

e) V miejsce - 2 pkt

3) Szczebel rejonowy 

a) I miejsce - 12 pkt

b) II miejsce - 10 pkt

c) III miejsce - 8 pkt

d) IV miejsce - 7 pkt

e) V miejsce - 6 pkt

f) VI miejsce - 5 pkt

g) VII miejsce - 4 pkt

h) VIII miejsce - 3 pkt

i) IX miejsce - 2 pkt

j) X miejsce - 1 pkt

4) Szczebel wojewódzki 

a) półfinały 

- I – miejsce 16 pkt

- II – miejsce 14 pkt

- III miejsce - 12 pkt

- IV miejsce - 11 pkt

- V miejsce - 10 pkt

- VI miejsce - 9 pkt

- VII miejsce - 8 pkt

- VIII miejsce - 7 pkt

- IX miejsce - 6 pkt

- X miejsce - 5 pkt

b) finały : 

- I miejsce - 20 pkt

- II miejsce 18 pkt

- III miejsce - 16 pkt

- IV miejsce - 15 pkt

- V miejsce - 14 pkt

- VI miejsce - 13 pkt

- VII miejsce - 12 pkt

- VIII miejsce - 11 pkt

- IX miejsce - 10 pkt

- X miejsce - 9 pkt

- XI miejsce - 8 pkt

- XII miejsce - 7 pkt

- XIII miejsce - 6 pkt

- XIV miejsce - 5 pkt

- XV miejsce - 4 pkt

- XVI miejsce - 3 pkt

5) Szczebel ogólnopolski 

a) I miejsce - 26 pkt

b) II miejsce - 24 pkt

c) III miejsce - 23 pkt

d) IV miejsce - 22 pkt

e) V miejsce - 21 pkt

f) VI miejsce - 20 pkt

g) VII miejsce - 19 pkt

h) VIII miejsce - 18 pkt

i) IX miejsce - 17 pkt

j) X miejsce - 16 pkt

k) XI miejsce - 15pkt

l) XII miejsce - 14 pkt

m) XIII miejsce - 13 pkt

n) XIV miejsce - 12 pkt

o) XV miejsce - 11 pkt

p) XVI miejsce - 10 pkt
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UCHWAŁA  

RADY GMINY PAWŁOWICE  

z dnia .................... 2010 r.  

 

w sprawie konkursu dla najlepszych uczniów-sportowców poszczególnych typów szkół prowadzonych przez 

Gminę Pawłowice 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 

z 2001 roku Nr 42 poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 90t ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. 

Dz. U z 2004r. . Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 3 pkt. 2 Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych 

uczniów ze szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowice (Uchwała Nr Rady Gminy Pawłowice, z dnia 16.02.2010r) po 

pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej i Radę Oświatową 

Rada Gminy Pawłowice 

uchwala 

§ 1. Konkurs ma za zadanie co roku promować najlepszych uczniów - sportowców , którzy umiejętnie łączą 

wypełnianie obowiązków szkolnych z uprawianiem sportu . Konkurs ma zmotywować do systematycznej pracy, dbałości 

o właściwe zachowanie oraz zachęcić do uczestniczenia w zawodach sportowych na różnych szczeblach rywalizacji.  

§ 2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z poszczególnych typów szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowice 

począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, jeżeli spełnią poniższe warunki: 

§ 3.  1. Konkurs będzie rozstrzygany, uwzględniając podział na dziewczęta i chłopców, w trzech kategoriach: 

2. Zwycięzcami konkursu zostają uczniowie poszczególnych typów szkół, którzy zdobyli największą liczbę punktów.  

3. Zdobywca: 

4. Uczniowie, którzy zajęli miejsca inne niż określone w ust. 3 otrzymują dyplomy za udział w konkursie oraz nagrodę 

pocieszenia w formie rzeczowej.  

5. O zwycięstwie decyduje suma punktów uzyskanych w klasyfikacji zgodnie z § 6.  

§ 4.  1. Wójt Gminy Pawłowice powołuje 5 osobową komisję konkursową w składzie: radny, przedstawiciel Wójta, po 

jednym przedstawicielu z poszczególnych typów szkół. Wójt wskazuje przewodniczącego komisji. 

2. Zadania komisji: 

3. Komisja opiniuje wnioski na posiedzeniu w obecności co najmniej 3/5 składu komisji.  

4. Decyzję o ostatecznym rozstrzygnięciu konkursu podejmuje Wójt Gminy Pawłowice.  

5. Rozstrzygnięcie następuje w tygodniu poprzedzającym zakończenie zajęć w roku szkolnym.  

6. Podsumowanie konkursu oraz rozdanie nagród odbywa się w tygodniu rozdania świadectw w szkołach.  

§ 5. Ucznia do konkursu zgłasza dyrektor szkoły na wniosku zawierającym: 

§ 6.  1. Na podstawie złożonych wniosków komisja konkursowa przyznaje punkty według poniższych zasad: sukcesy 

w zawodach sportowych różnego szczebla -indywidualne i drużynowe 

2. Komisja przyznaje 10 pkt. uczniowi za wszechstronność sportową – udział w co najmniej czterech różnych 

dyscyplinach sportowych.  

3. Komisja może wnioskować o przyznanie wyróżnienia za szczególne osiągnięcia sportowe uczniowi, który nie 

spełnia wszystkich wymagań niniejszego regulaminu. Otrzymuje on dyplom i nagrodę rzeczową.  

§ 7. Wysokość nagród finansowych określa Wójt Gminy zależnie od ilości osiągniętych przez uczniów punktów 

w konkursie w ramach środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.  

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego.  

Projekt

z dnia ...................., zgłoszony przez .........................

1) w klasyfikacji rocznej uzyskali z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny co najmniej dostateczne, średnią ocen 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych i w gimnazjach co najmniej 3,80 oraz w szkołach 

ponadgimnazjalnych co najmniej 3,40 i co najmniej dobrą ocenę z zachowania, 

2) w bieżącym roku szkolnym osiągnęli sukcesy w zawodach sportowych różnego szczebla z wyłączeniem zawodów: 

a) wewnątrzszkolnych – organizowanych przez daną szkołę,

b) międzyszkolnych – organizowanych przez jedną szkołę dla pozostałych lub wybranych szkół w gminie,

c) gminnych - organizowanych przez jednostki organizacyjne gminy czy instytucje działające na terenie gminy 

Pawłowice (nie dotyczy konkursów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów). 

1) dla uczniów szkół podstawowych,

2) dla uczniów gimnazjów,

3) dla uczniów szkół ponadgimnazjlanych.

1) miejsca I otrzyma statuetkę dla najlepszego sportowca oraz nagrodę finansową lub rzeczową,

2) miejsca II otrzyma statuetkę i nagrodę finansową lub rzeczową,

3) miejsca III otrzyma statuetkę i nagrodę finansową lub rzeczową.

1) badanie złożonych przez dyrektorów wniosków pod względem formalnym,

2) przyznawania punktacji zgodnie z niniejszą uchwała,

3) opiniowanie i przedstawienie Wójtowi propozycji rozstrzygnięcia konkursu.

1) dane osobowe ucznia: imię, nazwisko, imiona i nazwiska rodziców lub prawnych opiekunów, miejsce zamieszkania, 

szkoła, klasa; 

2) wykaz ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, średnią ocen wyliczoną do dwóch miejsc po przecinku, ocenę 

z zachowania, 

3) nazwy konkursów w których uczeń odniósł sukcesy.

1) szczebel gminny - szkoły podstawowe i gimnazja

a) I miejsce – 4pkt.

b) II miejsce – 2 pkt.

c) III miejsce - 1pkt.

2) Szczebel powiatowy 

a) I miejsce - 8 pkt

b) II miesjce - 6 pkt

c) III miesjce - 4 pkt

d) IV miejsce - 3 pkt

e) V miejsce - 2 pkt

3) Szczebel rejonowy 

a) I miejsce - 12 pkt

b) II miejsce - 10 pkt

c) III miejsce - 8 pkt

d) IV miejsce - 7 pkt

e) V miejsce - 6 pkt

f) VI miejsce - 5 pkt

g) VII miejsce - 4 pkt

h) VIII miejsce - 3 pkt

i) IX miejsce - 2 pkt

j) X miejsce - 1 pkt

4) Szczebel wojewódzki 

a) półfinały 

- I – miejsce 16 pkt

- II – miejsce 14 pkt

- III miejsce - 12 pkt

- IV miejsce - 11 pkt

- V miejsce - 10 pkt

- VI miejsce - 9 pkt

- VII miejsce - 8 pkt

- VIII miejsce - 7 pkt

- IX miejsce - 6 pkt

- X miejsce - 5 pkt

b) finały : 

- I miejsce - 20 pkt

- II miejsce 18 pkt

- III miejsce - 16 pkt

- IV miejsce - 15 pkt

- V miejsce - 14 pkt

- VI miejsce - 13 pkt

- VII miejsce - 12 pkt

- VIII miejsce - 11 pkt

- IX miejsce - 10 pkt

- X miejsce - 9 pkt

- XI miejsce - 8 pkt

- XII miejsce - 7 pkt

- XIII miejsce - 6 pkt

- XIV miejsce - 5 pkt

- XV miejsce - 4 pkt

- XVI miejsce - 3 pkt

5) Szczebel ogólnopolski 

a) I miejsce - 26 pkt

b) II miejsce - 24 pkt

c) III miejsce - 23 pkt

d) IV miejsce - 22 pkt

e) V miejsce - 21 pkt

f) VI miejsce - 20 pkt

g) VII miejsce - 19 pkt

h) VIII miejsce - 18 pkt

i) IX miejsce - 17 pkt

j) X miejsce - 16 pkt

k) XI miejsce - 15pkt

l) XII miejsce - 14 pkt

m) XIII miejsce - 13 pkt

n) XIV miejsce - 12 pkt

o) XV miejsce - 11 pkt

p) XVI miejsce - 10 pkt
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UZASADNIENIE – uchwała nr 16 
 
do projektu uchwały w sprawie konkursu dla najlepszych uczniów - sportowców szkół 
prowadzonych przez Gminę Pawłowice 
 
 
Projekt uchwały zakłada realizację konkursu w ramach lokalnego programu wspierającego zdolną 
młodzież.  Dotychczas w gminie był taki konkurs realizowany jednakże na bazie zmiany interpretacji 
przepisów oświatowych koniecznym jest wprowadzenie innej podstawy prawnej. 
Konkurs ma za zadanie co roku promować najlepszych uczniów - sportowców , którzy umiejętnie 
łączą  wypełnianie obowiązków szkolnych z uprawianiem sportu . Konkurs ma zmotywować  
do systematycznej pracy, dbałości o właściwe zachowanie oraz zachęcić do uczestniczenia  
w zawodach sportowych na różnych szczeblach rywalizacji. 
 



 

 

 

 

UCHWAŁA  

RADY GMINY PAWŁOWICE  

z dnia .................... 2010 r.  

 

w sprawie konkursu dla najlepszych uczniów ze szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowice 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 

z 2001 roku Nr 42 poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 90t ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. 

Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 3 pkt. 1 Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych 

uczniów ze szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowice (Uchwała Nr Rady Gminy Pawłowice, z dnia 16.02.2010r) po 

pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej i Radę Oświatową 

Rada Gminy Pawłowice 

uchwala 

§ 1. Konkurs ma za zadanie co roku promować najlepszych uczniów ze szkół dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Pawłowice. Konkurs ma zmotywować do systematycznej pracy, dbałości o właściwe zachowanie, zaangażowanie 

w życie klasy, szkoły oraz zachęcić do uczestniczenia w olimpiadach i konkursach na różnych szczeblach rywalizacji.  

§ 2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VI szkól podstawowych oraz uczniowie gimnazjum i szkół 

ponadgimnazjalnych, jeżeli spełnią poniższe warunki: 

§ 3.  1. Konkurs będzie rozstrzygany w trzech kategoriach: 

2. Zwycięzcami konkursu zostają uczniowie, którzy zdobyli największą liczbę punktów.  

3. O zwycięstwie decyduje suma punktów uzyskanych w klasyfikacji zgodnie z § 6.  

§ 4.  1. Wójt Gminy Pawłowice powołuje 5 osobową komisję konkursową w składzie: radny, przedstawiciel Wójta, po 

jednym przedstawicielu z poszczególnych typów szkół. Wójt wskazuje przewodniczącego komisji. 

2. Zadania komisji: 

3. Komisja opiniuje wnioski na posiedzeniu w obecności co najmniej 3/5 składu komisji.  

4. Decyzję o ostatecznym rozstrzygnięciu konkursu podejmuje Wójt Gminy Pawłowice.  

5. Konkurs rozstrzygnięty zostaje do 31 maja danego roku szkolnego.  

6. Dyrektorzy zgłaszają uczestników do konkursu w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.  

§ 5. Ucznia do konkursu zgłasza dyrektor szkoły na wniosku zawierającym: 

§ 6. Na podstawie złożonych wniosków komisja konkursowa przyznaje punkty według poniższych zasad: 

§ 7.  1. Nagrodą dla najlepszych uczniów jest udział w jednodniowej lub dwudniowej wycieczce turystyczno-

krajoznawczej. Dopuszcza się możliwość zorganizowania dwóch wycieczek jednodniowych uwzględniając wiek 

uczestników. 

2. Ogólna liczba uczestników wycieczki lub wycieczek nie może być większa niż 46, a podział miejsc jest 

proporcjonalny do liczby uczniów poszczególnych typów szkół.  

3. Koszty wycieczki pokrywane są ze środków finansowych zabezpieczonych w budżecie gminy.  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.  

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego.  

Projekt

z dnia ...................., zgłoszony przez .........................

1) w bieżącym roku szkolnym uzyskali: 

a) średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania za I semestr 

powyżej 4,80 

b) najwyższą ocenę z zachowania;

2) w bieżącym roku szkolnym pracowali aktywnie na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego;

3) w bieżącym roku szkolnym osiągali sukcesy w olimpiadach i konkursach z wyłączeniem konkursów: 

a) wewnątrzszkolnych – organizowanych przez daną szkołę,

b) międzyszkolnych – organizowanych przez jedną szkołę dla pozostałych lub wybranych szkół w gminie,

c) gminnych - organizowanych przez jednostki organizacyjne gminy czy instytucje działające na terenie gminy 

Pawłowice za wyjątkiem konkursów przedmiotowych organizowanych przez gminę dla uczniów szkół 

podstawowych. 

1) najlepsi uczniowie szkół podstawowych,

2) najlepsi uczniowie gimnazjów,

3) najlepsi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

1) badanie złożonych przez dyrektorów wniosków pod względem formalnym,

2) przyznawania punktacji zgodnie z niniejszą uchwałą,

3) opiniowanie i przedstawienie Wójtowi propozycji rozstrzygnięcia konkursu.

1) dane osobowe ucznia: imię, nazwisko, imiona i nazwiska rodziców lub prawnych opiekunów, miejsce zamieszkania, 

szkoła, klasa; 

2) wykaz ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, średnią ocen wyliczoną do dwóch miejsc po przecinku, ocenę 

z zachowania, 

3) nazwy olimpiad i konkursów w których uczeń odniósł sukcesy – rozgrywane wyłącznie indywidualnie i samodzielnie,

4) informacje o pracy ucznia na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego.

1) punkty za średnią ocen za semestr - średnią ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych dla 

danego typu szkoły w aktualnym rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania mnożymy przez 100, 

2) punkty dla uczestników olimpiad przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty dla uczniów gimnazjów 

i szkół ponadgimnazjalnych, uczestników konkursu interdyscyplinarnego dla uczniów szkół podstawowych oraz 

uczestników konkursów tematycznych organizowanych przez państwowe uczelnie wyższe, państwowe instytucje 

naukowe; 

a) 35p - za udział w II etapie,

b) 70p - za udział w III etapie,

c) 100p - za miejsce wśród laureatów konkursu wojewódzkiego,

d) 125p - za udział w etapie ogólnopolskim,

e) 150p -za zwycięstwo w etapie ogólnopolskim (laureat)

3) Punkty za gminne konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych:

a) 11p – za III miejsce,

b) 13p – za II miejsce,

c) 15p – za I miejsce

4) Punkty za inne konkursy według liczby rozgrywanych etapów, 

a) konkursy jednoetapowe bez względu na zasięg:

- 2p- za III miejsce,

- 4p- za II miejsce,

- 6p- za I miejsce lub tytuł laureata;

b) konkursy dwuetapowe bez względu na zasięg z wyłączeniem etapu szkolnego

- 4p- za III miejsce,

- 6p- za II miejsce,

- 8p- za I miejsce lub tytuł laureata;

c) konkursy trzyetapowe bez względu na zasięg z wyłączeniem etapu szkolnego

- 6p - za III miejsce,

- 8p - za II miejsce,

- 10p - za I miejsce lub tytuł laureata;

5) Punkty za wyniki w konkursie z języka angielskiego „Fox”:

a) 20p – za wynik dobry,

b) 30p – za wynik bardzo dobry.

6) Punkty za wyniki w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur” i Polsko-Ukraińskim Konkursie Fizycznym

„Lwiątko”: 

a) 20p - za wyróżnienie / taon

b) 30p – za wynik bardzo dobry / kaon

c) 40p – za wynik laureat / hiperon

7) Punkty za międzyszkolne konkursy artystyczne - rozgrywane indywidualnie:

a) 4p - za III miejsce w konkursie

b) 6p - za II miejsce w konkursie

c) 8p - za zwycięstwo w konkursie

8) Punkty za pracę na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego w danym etapie kształcenia od 0 do 20 przyznaje 

dyrektor szkoły po zapoznaniu się z informacją o pracy ucznia. 
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UCHWAŁA  

RADY GMINY PAWŁOWICE  

z dnia .................... 2010 r.  

 

w sprawie konkursu dla najlepszych uczniów ze szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowice 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 

z 2001 roku Nr 42 poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 90t ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. 

Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 3 pkt. 1 Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych 

uczniów ze szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowice (Uchwała Nr Rady Gminy Pawłowice, z dnia 16.02.2010r) po 

pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej i Radę Oświatową 

Rada Gminy Pawłowice 

uchwala 

§ 1. Konkurs ma za zadanie co roku promować najlepszych uczniów ze szkół dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Pawłowice. Konkurs ma zmotywować do systematycznej pracy, dbałości o właściwe zachowanie, zaangażowanie 

w życie klasy, szkoły oraz zachęcić do uczestniczenia w olimpiadach i konkursach na różnych szczeblach rywalizacji.  

§ 2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VI szkól podstawowych oraz uczniowie gimnazjum i szkół 

ponadgimnazjalnych, jeżeli spełnią poniższe warunki: 

§ 3.  1. Konkurs będzie rozstrzygany w trzech kategoriach: 

2. Zwycięzcami konkursu zostają uczniowie, którzy zdobyli największą liczbę punktów.  

3. O zwycięstwie decyduje suma punktów uzyskanych w klasyfikacji zgodnie z § 6.  

§ 4.  1. Wójt Gminy Pawłowice powołuje 5 osobową komisję konkursową w składzie: radny, przedstawiciel Wójta, po 

jednym przedstawicielu z poszczególnych typów szkół. Wójt wskazuje przewodniczącego komisji. 

2. Zadania komisji: 

3. Komisja opiniuje wnioski na posiedzeniu w obecności co najmniej 3/5 składu komisji.  

4. Decyzję o ostatecznym rozstrzygnięciu konkursu podejmuje Wójt Gminy Pawłowice.  

5. Konkurs rozstrzygnięty zostaje do 31 maja danego roku szkolnego.  

6. Dyrektorzy zgłaszają uczestników do konkursu w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.  

§ 5. Ucznia do konkursu zgłasza dyrektor szkoły na wniosku zawierającym: 

§ 6. Na podstawie złożonych wniosków komisja konkursowa przyznaje punkty według poniższych zasad: 

§ 7.  1. Nagrodą dla najlepszych uczniów jest udział w jednodniowej lub dwudniowej wycieczce turystyczno-

krajoznawczej. Dopuszcza się możliwość zorganizowania dwóch wycieczek jednodniowych uwzględniając wiek 

uczestników. 

2. Ogólna liczba uczestników wycieczki lub wycieczek nie może być większa niż 46, a podział miejsc jest 

proporcjonalny do liczby uczniów poszczególnych typów szkół.  

3. Koszty wycieczki pokrywane są ze środków finansowych zabezpieczonych w budżecie gminy.  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.  

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego.  

Projekt

z dnia ...................., zgłoszony przez .........................

1) w bieżącym roku szkolnym uzyskali: 

a) średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania za I semestr 

powyżej 4,80 

b) najwyższą ocenę z zachowania;

2) w bieżącym roku szkolnym pracowali aktywnie na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego;

3) w bieżącym roku szkolnym osiągali sukcesy w olimpiadach i konkursach z wyłączeniem konkursów: 

a) wewnątrzszkolnych – organizowanych przez daną szkołę,

b) międzyszkolnych – organizowanych przez jedną szkołę dla pozostałych lub wybranych szkół w gminie,

c) gminnych - organizowanych przez jednostki organizacyjne gminy czy instytucje działające na terenie gminy 

Pawłowice za wyjątkiem konkursów przedmiotowych organizowanych przez gminę dla uczniów szkół 

podstawowych. 

1) najlepsi uczniowie szkół podstawowych,

2) najlepsi uczniowie gimnazjów,

3) najlepsi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

1) badanie złożonych przez dyrektorów wniosków pod względem formalnym,

2) przyznawania punktacji zgodnie z niniejszą uchwałą,

3) opiniowanie i przedstawienie Wójtowi propozycji rozstrzygnięcia konkursu.

1) dane osobowe ucznia: imię, nazwisko, imiona i nazwiska rodziców lub prawnych opiekunów, miejsce zamieszkania, 

szkoła, klasa; 

2) wykaz ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, średnią ocen wyliczoną do dwóch miejsc po przecinku, ocenę 

z zachowania, 

3) nazwy olimpiad i konkursów w których uczeń odniósł sukcesy – rozgrywane wyłącznie indywidualnie i samodzielnie,

4) informacje o pracy ucznia na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego.

1) punkty za średnią ocen za semestr - średnią ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych dla 

danego typu szkoły w aktualnym rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania mnożymy przez 100, 

2) punkty dla uczestników olimpiad przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty dla uczniów gimnazjów 

i szkół ponadgimnazjalnych, uczestników konkursu interdyscyplinarnego dla uczniów szkół podstawowych oraz 

uczestników konkursów tematycznych organizowanych przez państwowe uczelnie wyższe, państwowe instytucje 

naukowe; 

a) 35p - za udział w II etapie,

b) 70p - za udział w III etapie,

c) 100p - za miejsce wśród laureatów konkursu wojewódzkiego,

d) 125p - za udział w etapie ogólnopolskim,

e) 150p -za zwycięstwo w etapie ogólnopolskim (laureat)

3) Punkty za gminne konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych:

a) 11p – za III miejsce,

b) 13p – za II miejsce,

c) 15p – za I miejsce

4) Punkty za inne konkursy według liczby rozgrywanych etapów, 

a) konkursy jednoetapowe bez względu na zasięg:

- 2p- za III miejsce,

- 4p- za II miejsce,

- 6p- za I miejsce lub tytuł laureata;

b) konkursy dwuetapowe bez względu na zasięg z wyłączeniem etapu szkolnego

- 4p- za III miejsce,

- 6p- za II miejsce,

- 8p- za I miejsce lub tytuł laureata;

c) konkursy trzyetapowe bez względu na zasięg z wyłączeniem etapu szkolnego

- 6p - za III miejsce,

- 8p - za II miejsce,

- 10p - za I miejsce lub tytuł laureata;

5) Punkty za wyniki w konkursie z języka angielskiego „Fox”:

a) 20p – za wynik dobry,

b) 30p – za wynik bardzo dobry.

6) Punkty za wyniki w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur” i Polsko-Ukraińskim Konkursie Fizycznym

„Lwiątko”: 

a) 20p - za wyróżnienie / taon

b) 30p – za wynik bardzo dobry / kaon

c) 40p – za wynik laureat / hiperon

7) Punkty za międzyszkolne konkursy artystyczne - rozgrywane indywidualnie:

a) 4p - za III miejsce w konkursie

b) 6p - za II miejsce w konkursie

c) 8p - za zwycięstwo w konkursie

8) Punkty za pracę na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego w danym etapie kształcenia od 0 do 20 przyznaje 

dyrektor szkoły po zapoznaniu się z informacją o pracy ucznia. 
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UCHWAŁA  

RADY GMINY PAWŁOWICE  

z dnia .................... 2010 r.  

 

w sprawie konkursu dla najlepszych uczniów ze szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowice 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 

z 2001 roku Nr 42 poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 90t ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. 

Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 3 pkt. 1 Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych 

uczniów ze szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowice (Uchwała Nr Rady Gminy Pawłowice, z dnia 16.02.2010r) po 

pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej i Radę Oświatową 

Rada Gminy Pawłowice 

uchwala 

§ 1. Konkurs ma za zadanie co roku promować najlepszych uczniów ze szkół dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Pawłowice. Konkurs ma zmotywować do systematycznej pracy, dbałości o właściwe zachowanie, zaangażowanie 

w życie klasy, szkoły oraz zachęcić do uczestniczenia w olimpiadach i konkursach na różnych szczeblach rywalizacji.  

§ 2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VI szkól podstawowych oraz uczniowie gimnazjum i szkół 

ponadgimnazjalnych, jeżeli spełnią poniższe warunki: 

§ 3.  1. Konkurs będzie rozstrzygany w trzech kategoriach: 

2. Zwycięzcami konkursu zostają uczniowie, którzy zdobyli największą liczbę punktów.  

3. O zwycięstwie decyduje suma punktów uzyskanych w klasyfikacji zgodnie z § 6.  

§ 4.  1. Wójt Gminy Pawłowice powołuje 5 osobową komisję konkursową w składzie: radny, przedstawiciel Wójta, po 

jednym przedstawicielu z poszczególnych typów szkół. Wójt wskazuje przewodniczącego komisji. 

2. Zadania komisji: 

3. Komisja opiniuje wnioski na posiedzeniu w obecności co najmniej 3/5 składu komisji.  

4. Decyzję o ostatecznym rozstrzygnięciu konkursu podejmuje Wójt Gminy Pawłowice.  

5. Konkurs rozstrzygnięty zostaje do 31 maja danego roku szkolnego.  

6. Dyrektorzy zgłaszają uczestników do konkursu w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.  

§ 5. Ucznia do konkursu zgłasza dyrektor szkoły na wniosku zawierającym: 

§ 6. Na podstawie złożonych wniosków komisja konkursowa przyznaje punkty według poniższych zasad: 

§ 7.  1. Nagrodą dla najlepszych uczniów jest udział w jednodniowej lub dwudniowej wycieczce turystyczno-

krajoznawczej. Dopuszcza się możliwość zorganizowania dwóch wycieczek jednodniowych uwzględniając wiek 

uczestników. 

2. Ogólna liczba uczestników wycieczki lub wycieczek nie może być większa niż 46, a podział miejsc jest 

proporcjonalny do liczby uczniów poszczególnych typów szkół.  

3. Koszty wycieczki pokrywane są ze środków finansowych zabezpieczonych w budżecie gminy.  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.  

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego.  

Projekt

z dnia ...................., zgłoszony przez .........................

1) w bieżącym roku szkolnym uzyskali: 

a) średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania za I semestr 

powyżej 4,80 

b) najwyższą ocenę z zachowania;

2) w bieżącym roku szkolnym pracowali aktywnie na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego;

3) w bieżącym roku szkolnym osiągali sukcesy w olimpiadach i konkursach z wyłączeniem konkursów: 

a) wewnątrzszkolnych – organizowanych przez daną szkołę,

b) międzyszkolnych – organizowanych przez jedną szkołę dla pozostałych lub wybranych szkół w gminie,

c) gminnych - organizowanych przez jednostki organizacyjne gminy czy instytucje działające na terenie gminy 

Pawłowice za wyjątkiem konkursów przedmiotowych organizowanych przez gminę dla uczniów szkół 

podstawowych. 

1) najlepsi uczniowie szkół podstawowych,

2) najlepsi uczniowie gimnazjów,

3) najlepsi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

1) badanie złożonych przez dyrektorów wniosków pod względem formalnym,

2) przyznawania punktacji zgodnie z niniejszą uchwałą,

3) opiniowanie i przedstawienie Wójtowi propozycji rozstrzygnięcia konkursu.

1) dane osobowe ucznia: imię, nazwisko, imiona i nazwiska rodziców lub prawnych opiekunów, miejsce zamieszkania, 

szkoła, klasa; 

2) wykaz ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, średnią ocen wyliczoną do dwóch miejsc po przecinku, ocenę 

z zachowania, 

3) nazwy olimpiad i konkursów w których uczeń odniósł sukcesy – rozgrywane wyłącznie indywidualnie i samodzielnie,

4) informacje o pracy ucznia na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego.

1) punkty za średnią ocen za semestr - średnią ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych dla 

danego typu szkoły w aktualnym rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania mnożymy przez 100, 

2) punkty dla uczestników olimpiad przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty dla uczniów gimnazjów 

i szkół ponadgimnazjalnych, uczestników konkursu interdyscyplinarnego dla uczniów szkół podstawowych oraz 

uczestników konkursów tematycznych organizowanych przez państwowe uczelnie wyższe, państwowe instytucje 

naukowe; 

a) 35p - za udział w II etapie,

b) 70p - za udział w III etapie,

c) 100p - za miejsce wśród laureatów konkursu wojewódzkiego,

d) 125p - za udział w etapie ogólnopolskim,

e) 150p -za zwycięstwo w etapie ogólnopolskim (laureat)

3) Punkty za gminne konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych:

a) 11p – za III miejsce,

b) 13p – za II miejsce,

c) 15p – za I miejsce

4) Punkty za inne konkursy według liczby rozgrywanych etapów, 

a) konkursy jednoetapowe bez względu na zasięg:

- 2p- za III miejsce,

- 4p- za II miejsce,

- 6p- za I miejsce lub tytuł laureata;

b) konkursy dwuetapowe bez względu na zasięg z wyłączeniem etapu szkolnego

- 4p- za III miejsce,

- 6p- za II miejsce,

- 8p- za I miejsce lub tytuł laureata;

c) konkursy trzyetapowe bez względu na zasięg z wyłączeniem etapu szkolnego

- 6p - za III miejsce,

- 8p - za II miejsce,

- 10p - za I miejsce lub tytuł laureata;

5) Punkty za wyniki w konkursie z języka angielskiego „Fox”:

a) 20p – za wynik dobry,

b) 30p – za wynik bardzo dobry.

6) Punkty za wyniki w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur” i Polsko-Ukraińskim Konkursie Fizycznym

„Lwiątko”: 

a) 20p - za wyróżnienie / taon

b) 30p – za wynik bardzo dobry / kaon

c) 40p – za wynik laureat / hiperon

7) Punkty za międzyszkolne konkursy artystyczne - rozgrywane indywidualnie:

a) 4p - za III miejsce w konkursie

b) 6p - za II miejsce w konkursie

c) 8p - za zwycięstwo w konkursie

8) Punkty za pracę na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego w danym etapie kształcenia od 0 do 20 przyznaje 

dyrektor szkoły po zapoznaniu się z informacją o pracy ucznia. 
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UZASADNIENIE – uchwała nr 17 
 
do projektu uchwały w sprawie konkursu dla najlepszych uczniów szkół prowadzonych przez 
Gminę Pawłowice 
 
 
Projekt uchwały zakłada realizację konkursu w ramach lokalnego programu wspierającego zdolną 
młodzież.  Dotychczas w gminie był taki konkurs realizowany jednakże na bazie zmiany interpretacji 
przepisów oświatowych koniecznym jest wprowadzenie innej podstawy prawnej. Konkurs ma za 
zadanie co roku promować najlepszych uczniów  szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Pawłowice. Konkurs ma zmotywować do systematycznej pracy, dbałości  
o właściwe zachowanie, zaangażowanie w życie klasy, szkoły oraz zachęcić do uczestniczenia  
w olimpiadach i konkursach na różnych szczeblach rywalizacji. 



 

 

 

 

UCHWAŁA  

RADY GMINY PAWŁOWICE  

z dnia .................... 2010 r.  

 

w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych 

przez Gminę Pawłowice 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,

poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006r. 

Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 

2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety 

poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach

organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych 

kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002r. Nr 46, poz. 430) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję

Działalności Społecznej i Radę Oświatową 

Rada Gminy Pawłowice 

uchwala 

§ 1.  1. W roku 2010 ustala się, że maksymalna kwota dofinansowania opłat za kształcenie w szkołach wyższych, 

zakładach kształcenia nauczycieli wynosi 800,00 za semestr. 

2. Dofinansowanie przyznawane jest na specjalności: 

3. Dofinansowanie przyznaje się na formy kształcenia takie jak: 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Projekt

z dnia ...................., zgłoszony przez .........................

1) język angielski,

2) język niemiecki,

3) bibliotekoznawstwo,

4) technologia informacyjna,

5) doradztwo zawodowe,

6) wychowanie przedszkolne,

7) informatyka,

8) przedmioty zawodowe,

9) oligofrenopedagogika,

10) pedagogika,

11) plastyka,

12) muzyka,

13) technika,

14) terapia kompensacyjno-wyrównawcza,

15) zarządzanie oświatą,

16) psychologia,

17) język polski,

18) przyroda,

19) historia,

20) edukacja wczesnoszkolna,

21) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

22) wychowanie do życia w rodzinie,

23) fizyka,

24) edukacja dla bezpieczeństwa,

25) logopedia.

1) studia wyższe,

2) studia podyplomowe,

3) studia uzupełniające magisterskie,

4) kolegia językowe,

5) warsztaty metodyczne,

6) szkolenia indywidualne,

7) kursy kwalifikacyjne i doskonalące,

8) seminaria,

9) konferencje szkoleniowe.
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UCHWAŁA  

RADY GMINY PAWŁOWICE  

z dnia .................... 2010 r.  

 

w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych 

przez Gminę Pawłowice 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,

poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006r. 

Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 

2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety 

poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach

organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych 

kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002r. Nr 46, poz. 430) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję

Działalności Społecznej i Radę Oświatową 

Rada Gminy Pawłowice 

uchwala 

§ 1.  1. W roku 2010 ustala się, że maksymalna kwota dofinansowania opłat za kształcenie w szkołach wyższych, 

zakładach kształcenia nauczycieli wynosi 800,00 za semestr. 

2. Dofinansowanie przyznawane jest na specjalności: 

3. Dofinansowanie przyznaje się na formy kształcenia takie jak: 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Projekt

z dnia ...................., zgłoszony przez .........................

1) język angielski,

2) język niemiecki,

3) bibliotekoznawstwo,

4) technologia informacyjna,

5) doradztwo zawodowe,

6) wychowanie przedszkolne,

7) informatyka,

8) przedmioty zawodowe,

9) oligofrenopedagogika,

10) pedagogika,

11) plastyka,

12) muzyka,

13) technika,

14) terapia kompensacyjno-wyrównawcza,

15) zarządzanie oświatą,

16) psychologia,

17) język polski,

18) przyroda,

19) historia,

20) edukacja wczesnoszkolna,

21) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

22) wychowanie do życia w rodzinie,

23) fizyka,

24) edukacja dla bezpieczeństwa,

25) logopedia.

1) studia wyższe,

2) studia podyplomowe,

3) studia uzupełniające magisterskie,

4) kolegia językowe,

5) warsztaty metodyczne,

6) szkolenia indywidualne,

7) kursy kwalifikacyjne i doskonalące,

8) seminaria,

9) konferencje szkoleniowe.
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UZASADNIENIE  - uchwała nr 18 
do projektu uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli  
szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pawłowice  

 
 
Przepisy Karty Nauczyciela w art. 70a oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 29 
marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli 
pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze 
środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do 
spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków nakładają na 
Radę Gminy obowiązek ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz 
określenie specjalności i form na jakie dyrektor placówki może przeznaczyć w danym roku budżetowych 
zgodnie z potrzebami szkół i przedszkoli. 
 



 

 

 

 

UCHWAŁA  

RADY GMINY PAWŁOWICE  

z dnia .................... 2010 r.  

 

w sprawie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Pawłowice 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001

r. Nr 142, poz. 1591z późniejszymi zmianami) oraz art. 70a ust. 1 i ust. 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta 

Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami), § 2 ust. 1 i 2 § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego 

dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. 

z 2002r. Nr 46, poz. 430) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej, związki zawodowe oraz 

Radę Oświatową 

Rada Gminy Pawłowice 

uchwala 

§ 1.  1. Środki wyodrębnione w roku 2010 na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pawłowice wynoszą 90 000,00 zł. 

2. Środki o których mowa w ust. 1 zostają przeznaczone na zadania wymienione § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego 

dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków - zwanego 

dalej rozporządzeniem - z uwzględnieniem planów dyrektorów szkół oraz liczby nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty 

w następującej wysokości: 

3. Środki będące w dyspozycji placówki należy podzielić zgodnie z potrzebami szkoły/ przedszkola z uwzględnieniem 

zasady: 

4. Dopuszcza się zawieranie porozumień między Dyrektorami szkół/ przedszkoli na finansowanie zadań o których 

mowa w § 2 rozporządzenia.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Projekt

z dnia ...................., zgłoszony przez .........................

1) ZSO w Pawłowicach - 14 050,

2) Gimnazjum nr 1 w Pawłowicach - 8 620,

3) PG nr 2 w Pawłowicach - 9 120,

4) PG nr 3 w Pielgrzymowicach - 5 560,

5) SP nr 1 w Pawłowicach - 9 090,

6) SP nr 2 w Pawłowicach - 12 390

7) ZSP w Golasowicach - 5 640,

8) ZSP w Krzyżowicach - 4 350,

9) SP w Pielgrzymowicach - 5 720

10) SP w Warszowicach - 4 550

11) PP nr 1 w Pawłowicach - 3 050,

12) PP w Modrzewiowym Ogrodzie w Pawłowicach - 4 100,

13) PP w Pielgrzymowicach - 1 880,

14) PP w Warszowicach - 1 880.

1) do 60 % przyznanych funduszy przeznaczyć można na refundację kosztów kształcenia dla nauczycieli,

2) przeznaczenie pozostałych środków ustala dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej na zadania o których 

mowa w § 2 rozporządzenia. 
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UCHWAŁA  

RADY GMINY PAWŁOWICE  

z dnia .................... 2010 r.  

 

w sprawie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Pawłowice 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001

r. Nr 142, poz. 1591z późniejszymi zmianami) oraz art. 70a ust. 1 i ust. 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta 

Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami), § 2 ust. 1 i 2 § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego 

dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. 

z 2002r. Nr 46, poz. 430) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej, związki zawodowe oraz 

Radę Oświatową 

Rada Gminy Pawłowice 

uchwala 

§ 1.  1. Środki wyodrębnione w roku 2010 na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pawłowice wynoszą 90 000,00 zł. 

2. Środki o których mowa w ust. 1 zostają przeznaczone na zadania wymienione § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego 

dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków - zwanego 

dalej rozporządzeniem - z uwzględnieniem planów dyrektorów szkół oraz liczby nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty 

w następującej wysokości: 

3. Środki będące w dyspozycji placówki należy podzielić zgodnie z potrzebami szkoły/ przedszkola z uwzględnieniem 

zasady: 

4. Dopuszcza się zawieranie porozumień między Dyrektorami szkół/ przedszkoli na finansowanie zadań o których 

mowa w § 2 rozporządzenia.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Projekt

z dnia ...................., zgłoszony przez .........................

1) ZSO w Pawłowicach - 14 050,

2) Gimnazjum nr 1 w Pawłowicach - 8 620,

3) PG nr 2 w Pawłowicach - 9 120,

4) PG nr 3 w Pielgrzymowicach - 5 560,

5) SP nr 1 w Pawłowicach - 9 090,

6) SP nr 2 w Pawłowicach - 12 390

7) ZSP w Golasowicach - 5 640,

8) ZSP w Krzyżowicach - 4 350,

9) SP w Pielgrzymowicach - 5 720

10) SP w Warszowicach - 4 550

11) PP nr 1 w Pawłowicach - 3 050,

12) PP w Modrzewiowym Ogrodzie w Pawłowicach - 4 100,

13) PP w Pielgrzymowicach - 1 880,

14) PP w Warszowicach - 1 880.

1) do 60 % przyznanych funduszy przeznaczyć można na refundację kosztów kształcenia dla nauczycieli,

2) przeznaczenie pozostałych środków ustala dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej na zadania o których 

mowa w § 2 rozporządzenia. 
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Uzasadnienie – uchwała nr 19 
 

do projektu uchwały w sprawie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli 
zatrudnionych  w szkołach  i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pawłowice 
 
Zgodnie z art. 70a ust. 1 i ust. 2a  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. 
z 2006r.  Nr 97, poz. 674 z późniejszymi  zmianami), oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form 
doskonalenia zawodowego dofinansowywanych   ze środków wyodrębnionych w budżetach organów 
prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz 
szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002r. Nr 46, poz. 430)  organ 
prowadzący szkoły i przedszkola ustala corocznie plan finansowy środków  
z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Na dokształcanie gmina 
jest zobowiązana przeznaczyć środki w wysokości 1 % wynagrodzeń osobowych nauczycieli w danym 
roku.  
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