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1. WSTĘP 

 

Realizując wymóg wynikający z  art. 28 aa ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 

r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) wójt Gminy 

Pawłowiczki przedkłada niniejszy raport o stanie gminy za 2020 rok. Opracowanie 

obejmuje przede wszystkim realizację programów i strategii oraz polityk a także 

uchwał Rady Gminy Pawłowiczki. Przedstawione w nim informacje dotyczą 

najważniejszych zadań publicznych, w tym wykonywanych przez jednostki 

organizacyjne oraz urząd, zrealizowanych w 2020 r. i stanowią podsumowanie 

działalności organu wykonawczego - wójta. 

 

2. INFORMACJE OGÓLNE 

 

Gmina Pawłowiczki jest jedną z pięciu gmin w powiecie kędzierzyńsko- 

kozielskim. 

Jej powierzchnia liczy 153 km2, co stanowi 24,64% powierzchni powiatu. Jest 

gminą o charakterze typowo rolniczym, ze względu na żyzne gleby. Ma korzystne 

usytuowanie, położona jest kilkanaście km od Kędzierzyna – Koźla i Głubczyc. 

Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 38 oraz droga wojewódzka                    

nr 417a także dwadzieścia dwie drogi powiatowe.  

Obsługę mieszkańców prowadzi Urząd Gminy w Pawłowiczkach, z którym 

można się skontaktować m.in. pod nr telefonu ( sekretariat) – 774036461, skrzynka 

epuap- PAWLOWICZKI, e-mail- ug@pawlowiczki.pl, 

 Informacje dotyczące gminy można uzyskać na stronie internetowej: 

https://pawlowiczki.pl lub śledzić aktualności na stronie facebook: 

https://www.facebook.com/gminapawlowiczki/. 

Gminę tworzy 22 sołectwa, w tym jedno skupiające dwie miejscowości                        

tj. Karchów- Ligota Wielka. 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. liczba mieszkańców w gminie Pawłowiczki 

kształtowała się następująco w poszczególnych sołectwach: 

 

 

 

mailto:ug@pawlowiczki.pl
https://pawlowiczki.pl/
https://www.facebook.com/gminapawlowiczki/
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Miejscowość Liczba mieszkańców 

Borzysławice 136 

Chrósty 132 

Dobieszów 141 

Dobrosławice 196 

Gościęcin 681 

Grodzisko 121 

Grudynia Mała 95 

Grudynia Wielka 550 

Jakubowice 117 

Karchów 149 

Kózki 174 

Ligota Wielka 92 

Maciowakrze 356 

Mierzęcin 97 

Milice 170 

Naczęsławice 432 

Ostrożnica 978 

Pawłowiczki 1182 

Przedborowice 71 

Radoszowy 195 

Trawniki 332 

Ucieszków 405 

Urbanowice 477 

 

 

Urodzenia i zgony w 2020 r. w porównaniu do lat poprzednich obrazuje poniższa 

tabela: 

 2018 2019 2020 

Urodzenia 60 63 72 

Zgony 106 91 162 
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SENIORZY zameldowani na pobyt stały w gminie  w 2020 r.  

 

Kobiety > 60 Mężczyźni > 65 

961 444 

 

Statystyka mieszkańców w przedziale wiekowym i wg płci w 2020 r. prezentowała się 

następująco: 

Przedział wiekowy Liczba osób /zameldowani na pobyt stały/ 

 Kobiety Mężczyźni 

0 – 6 222 238 

7 – 18 377 412 

19 - 65 - 2402 

19 - 60 2108 - 

 

Reasumując, w porównaniu do roku 2019 r. spadła liczba ludności w przedziale 7-18 

oraz w przedziale 19-60 (kobiety) i 19-65 (mężczyźni). 

W 2020 roku wydano 7 decyzji w sprawach wymeldowania drogą administracyjną. 

Ponadto dokonano : 

✓ zameldowania na pobyt stały- 164 

✓ zameldowania na pobyt czasowy- 72 

✓ przemeldowania w obrębie gminy- 87 

✓ wymeldowania z pobytu stałego- 72 

W 2020 roku 50 - lecie pożycia małżeńskiego obchodziło 7 par, które zostały 

uhonorowane medalem Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie. Natomiast 

trzy pary małżeńskie świętowały 60- lecie pożycia małżeńskiego.  

 

Śluby zawarte w 2020 r. 

✓ zwykły - 20 

✓ konkordat - 13 

✓ cywilny: 

- w urzędzie - 3 

- poza USC- 4 

✓ transkrypcja- 8 
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3. FINANSE 

 

3.1. Budżet gminy 

 

Budżet Gminy Pawłowiczki na 2020 rok został uchwalony Uchwałą Nr XI/72/19 

Rady Gminy Pawłowiczki w dniu 27 grudnia 2019 r. Dochody zostały uchwalone                      

na kwotę 32 818 883 zł, z tego dochody bieżące 32 138 883 zł, dochody majątkowe 

99 160 zł, a wydatki na kwotę 32 138 883 zł, z tego : wydatki bieżące 30 565 563 zł, 

wydatki majątkowe 1 573 320 zł. 

W ogólnej kwocie dochodów i wydatków, dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych stanowiły kwotę 9 078 403 zł. 

W wyniku tak uchwalonych na 2020 rok kwot dochodów i wydatków w budżecie 

powstała nadwyżka budżetu w kwocie 680 000 zł, która została przeznaczona                       

na pokrycie spłaty pożyczek. 

Rozchody zostały uchwalone w kwocie 680 000 zł z przeznaczeniem na spłatę 

zaciągniętych krajowych pożyczek. 

Uchwalony budżet Gminy Pawłowiczki na rok 2020 uległ w ciągu roku zmianie.                  

W 2020 r. Rada Gminy Pawłowiczki podjęła 7 uchwał, natomiast wójt gminy dokonał 

zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki 27 zarządzeniami. . 

Budżet Gminy Pawłowiczki na koniec 2020 r. po dokonanych zmianach zamknął 

się po stronie dochodów kwotą 34 626 371,06 zł, z tego dochody bieżące - 

33 685 022,09 zł, dochody majątkowe- 941348,97 zł, a po stronie wydatków kwotą 

36 261 871,06 zł, z tego wydatki bieżące- 31 922 233,06 zł, wydatki majątkowe- 

4 339 638,00 zł. Na koniec 2020 roku wystąpił deficyt budżetu w kwocie                      

1 635 500,00 zł. 

Przychody budżetu Gminy Pawłowiczki w 2020 roku zamknęły się kwotą 

2 315 500,00 zł, na którą składają się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 

pkt 6 i 8 ustawy – 1 532 632,00 zł i pożyczki- 782 868,00 zł. 

Rozchody w ciągu roku uległy zmianie i na koniec 2020 roku stanowiły kwotę 

680 000 zł, która przeznaczona była na spłatę zaciągniętych pożyczek                                              

i na udzielenie pożyczek. 
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3.2. Dochody 

 

Dochody ogółem zostały zrealizowane w kwocie 36 418 588,33 zł, co stanowi 

105,2% planowanej wielkości dochodów na 2020 rok po zmianach. 

 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                      

i innych zadań zleconych w 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 566 741,09 zł, 

na plan 9 617 524,46 zł, co stanowi 99,5% planu. Szczegółową realizację dochodów 

przedstawiają załączniki Nr 1 i 1a do sprawozdania z wykonania budżetu gminy               

za 2020 rok. 

 

3.3. Wydatki 

 

Wydatki budżetu gminy w 2020 roku zostały zrealizowane w 93,0 % na plan 

36 261 871,06 zł wydatkowano 33 711 894,66 zł. Na kwotę wydatków w 2020 roku 

wpłynęła prawidłowa, a zarazem oszczędna gospodarka środkami, realizacja zadań   

w ustalonej kolejności i w określonym terminie oraz zgodnie z ustawą Prawo Zamówień 

Publicznych. 

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej został zrealizowany              

w kwocie 9 566 486,91 zł tj. na plan 9 617 524,46 zł. Analizując realizację wydatków 

stwierdzić należy, że zostały zrealizowane w wielkościach otrzymanych dotacji                        

od dysponenta i na zadania, które zostały przyznane. 

W 2020 roku z budżetu gminy zostały udzielone dotacje. Dotyczyły one m.in. 

realizacji zadań własnych i pomocy finansowej dla innych jednostek samorządowych. 

W całości tj. 136 000,00 zł została wykorzystana dotacja na pielęgnację                                         

w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych                                     

oraz ambulatoryjną i domową terapię oraz rehabilitację leczniczą. Nie wykorzystano    

w całości planowanej kwoty dotacji na krzewienie kultury fizycznej i sportu na terenie 

gminy – dział 926 Kultura fizyczna- gdzie na plan 75 000 zł wydatkowano                     

47 427,57 zł. Przyznana dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowiczkach 

została wykorzystana w 90,5 %, na plan 342 710,00 zł wykorzystano 310 086,56 zł. 

Niewykorzystane środki przez poszczególne jednostki zostały zwrócone do budżetu 

gminy  w 2020 roku. 

Ponadto w 2020 roku podobnie jak w latach ubiegłych udzielono pomocy 

finansowej następującym jednostkom: 
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❖ Powiatowi Kędzierzyńsko- Kozielskiemu na dofinansowanie wydatków 

bieżących w kwocie 4 555,00 zł. Dotacja ta została wykorzystana                      

w całości na wydatki związane z zakupem materiałów do pracowni 

terapeutycznych dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, 

❖ Powiatowi Kędzierzyńsko- Kozielskiemu – na wydatki bieżące związane              

z organizacją transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich                              

o charakterze użyteczności publicznej w kwocie planowanej 330 680,00 zł, 

która została wykorzystana w wysokości  293 071,03 zł. 

❖ Gminie Bierawa - na wydatki bieżące związane z wypłatą zasiłków celowych 

osobom poszkodowanym w wyniku pożaru. 

Szczegółową realizację wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania                        

z wykonania budżetu gminy za 2020 rok. 

 

3.4. Przychody i rozchody  

 

Wielkość przychodów w 2020 roku przedstawiała się następująco: wolne środki,               

o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy plan - 1 532 632,00 zł , wykonanie - 

1 705 918,92 zł i pożyczka plan -  782 868,00 zł wykonanie - kwota 782 866,00 zł.  

Zaplanowane rozchody w kwocie 680 000,00 zł wykorzystane zostały w kwocie 

680 000,00 zł na spłatę rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w latach                    

2012-2013, 2017-2018 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Opolu. 

 

3.5. Wieloletnia prognoza finansowa 

 

Wójt gminy przedłożył do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu celem 

zaopiniowania projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pawłowiczki 

na lata 2020 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu. W wieloletniej prognozie finansowej 

znalazły odbicie kwoty planowanych dochodów i wydatków na  2020 rok                            

oraz propozycje na lata 2021 – 2025. Skład orzekający RIO postanowił pozytywnie 

zaopiniować przedłożony ww. projekt uchwały. W trakcie roku 2020 Rada Gminy 

Pawłowiczki podjęła 6 uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Pawłowiczki, powierzając ich wykonanie wójtowi gminy Pawłowiczki.  
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 Prognoza kwoty długu obejmuje lata, na które została zaplanowana spłata 

długu. Ponadto stwierdzić należy, że w całym okresie prognozy nie ma zagrożenia 

naruszenia art. 242 ustawy o finansach publicznych. Planowane dochody bieżące są 

wyższe niż planowane wydatki bieżące. Wielkość spłat kapitałowych w latach                           

2020 – 2023 pozostają na tym samym poziomie z tym, że w roku 2022 oprócz spłat rat 

ujęto spłatę pożyczek tzw. płatniczych na wkład z budżetu Unii Europejskiej. Najniższa 

jest ona w latach 2024 i 2025, gdzie stanowi kwotę 200 000,00 zł. Koszty obsługi                     

z roku na rok również się zmniejszają w związku ze spłatą kapitału. Wieloletnia 

prognoza spłaty długu spełnia wymogi art. 243 ust. 1 ustawy z dnia                                      

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wielkość zobowiązań długoterminowych                                    

na 31 grudnia 2020 r. stanowi kwotę 3 672 302,02 zł , które to zostały zaciągnięte                    

w WFOSiGW w Opolu na budowę oczyszczalni ścieków w Naczęsławicach                          

oraz kanalizacji sanitarnej dla wsi Naczęsławice i Trawniki, Gościęcin I i II etap                     

oraz Urbanowice etap II na wkład Unii. 

 Wykaz przedsięwzięć obejmował wydatki bieżące związane z realizacją 

programu:  

✓ pn. Kompetencje dla młodego Europejczyka w Gminie Pawłowiczki - 

Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz 

zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie 

✓ pn. „Nie - Sami – Dzielni II” 

W ramach wydatków majątkowych realizowany jest projekt pn. Budowa kanalizacji 

sanitarnej dla wsi Urbanowice etap II oraz przebudowa stacji uzdatniania wody                         

w Grodzisku. 

 

4. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 

 

W 2020 r. w gminie Pawłowiczki obowiązywały następujące dokumenty 

strategiczne: 

▪ Strategia rozwoju Gminy Pawłowiczki 

▪ Program ochrony środowiska 

▪ Plan gospodarki niskoemisyjnej 

▪ Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 
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▪ Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                           

i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020  

▪ Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019- 2021 

▪ Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie 

Pawłowiczki na lata 2016- 2020  

▪ Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie Gminy Pawłowiczki na lata 2018 – 2020 

Zadania zrealizowane w 2020 roku, a  ujęte w ww. dokumentach zostały opisane                     

w kolejnych rozdziałach niniejszego raportu. W 2020 r. nie realizowano w gminie 

budżetu obywatelskiego. Były natomiast wykonane zadania w ramach funduszu 

sołeckiego.  

 

4.1. Strategia rozwoju gminy  

 

Podstawowym dokumentem określającym długofalowe zarządzanie gminą jest 

strategia rozwoju, którą gmina posiada na lata 2011 – 2021. W perspektywie 

wieloletniej ujmuje ona w celach strategicznych oraz operacyjnych efektywne 

gospodarowanie zasobami gminy. W oparciu o nią były  realizowane w roku 2020 

zadania mające na celu m.in. poprawę życia mieszkańców  w zakresie modernizacji       

i rozbudowy infrastruktury, rozwoju oświaty oraz w innych sferach życia społecznego.  

W zakresie poprawy infrastruktury technicznej kontynuowano budowę kanalizacji 

sanitarnej, remontowano drogi gminne. Doposażano jednostki Ochotniczych Straży 

Pożarnych. Udzielano wsparcia osobom potrzebującym (GOPS), w tym osobom 

bezrobotnym, organizując im prace społecznie użyteczne. Prowadzona była 

działalność kulturalna pod kierunkiem Gminnej Biblioteki Publicznej i jej filii. 

Współpracowano w ramach promocji z lokalnymi mediami tj. radio i prasa. 

Przedsięwzięcia wynikające ze strategii a zrealizowane w 2020 r. zostały ujęte                    

wraz ze wskazaniem sposobu  realizacji w kolejnych rozdziałach niniejszego raportu. 

 

4.2. Ład przestrzenny 

 

Gmina Pawłowiczki posiada dokument pn. Studium uwarunkowań 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Pawłowiczki. Został on przyjęty                     

przez Radę Gminy Pawłowiczki w dniu 6 kwietnia 2000 r. uchwałą nr 137/XVI/2000. 
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Jest to podstawowy dokument planistyczny określający politykę przestrzenną gminy  

w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Ostatnią zmianę 

wprowadzono w nim w 2016 r. W 2020 r. na obszarze gminy Pawłowiczki 

obowiązywało 8 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w tym                        

dla miejscowości: Pawłowiczki, Ostrożnica Gościęcin, Naczęsławice, Chrósty,                        

co stanowi  ok. 1275 ha powierzchni gminy. 

Wydano w roku  2020 - 3 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. Inwestycje te dotyczyły budowy oświetlenia ulicznego w Urbanowicach, 

kanalizacji sanitarnej w Karchowie oraz stacji uzdatniania wody w Grodzisku. 

 W 2020 roku wydano 22 decyzje o warunkach zabudowy dla nieruchomości              

(w tym 1 dotycząca zabudowy usługowej, 9 dotyczących zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej,  oraz 11 dotyczące innej zabudowy – w gospodarstwach rolnych). 

Nadano 10 numerów porządkowych nowym budynkom. 

Ponadto zostało wydanych 10 wypisów i wyrysów z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla ww. miejscowości. Na decyzje o warunkach 

zabudowy oraz inwestycje celu publicznego wydano kwotę 13 259,40 zł, natomiast              

na opinie urbanistyczne dotyczące możliwości podziału działek wydatkowano       

1 845,00 zł. 

 

4.3. Informacja o stanie mienia komunalnego 

 

W 2020 r. stan mienia komunalnego w gminie Pawłowiczki kształtował 

następująco: 

▪ grunty orne -20,8605 ha 

▪ łąki i pastwiska - 10,4334 ha 

▪ lasy - 5,5203 ha 

▪ tereny zabudowane (tereny mieszkaniowe, przemysłowe, inne) -                      

14,0043 ha       

▪ zurbanizowane tereny niezabudowane - 9,9043 ha 

▪ inne grunty (nieużytki, grunty zadrzewione i zakrzewione, tereny 

rekreacyjno- wypoczynkowe, użytki kopalne i tereny różne) - 19,2114 ha 
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W skład mienia wchodzi także 327,5985 ha dróg gminnych i 31,2602 ha rowów 

gminnych i wodocieków. 

W użytkowaniu wieczystym znajduje się ogółem 3,1696 ha gruntów gminnych                  

pod zabudowaniami, a użytkowanie wieczyste posiadają: 

✓ osoby prawne –0,0088 ha, 

✓ osoby fizyczne –3,1608 ha. 

Gmina nie posiada w użytkowaniu wieczystym nieruchomości. 

Gmina posiada 50 udziałów o wartości 500,00 zł każdy o łącznej wartości                        

25 000,00 zł w Spółce – Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Baborowie. 

 W 2020 r. w zasobach gminy zaszły następujące zmiany: 

➢ Ostrożnica 

o  Sprzedano, w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków 

zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, działkę nr 1066 o powierzchni 

0,0021 ha, w ewidencji gruntów oznaczoną jako: B- tereny mieszkaniowe                   

za cenę 1 620,00 zł. 

o Sprzedano, w drodze przetargu nieograniczonego, gruntową, niezabudowaną, 

działkę nr 1088/1 o powierzchni 0,0080 ha w ewidencji gruntów oznaczoną jako 

dr- drogi, za cenę 5 000,00 zł. 

➢ Grudynia Wielka 

o Sprzedano w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową 

zabudowaną innym budynkiem niemieszkalnym, nr 51 o powierzchni 0,3176 ha,                      

w ewidencji gruntów oznaczoną jako RII i RIII a - grunty orne oraz B- tereny 

mieszkaniowe za cenę 33 400,00 zł 

➢ Trawniki 

o Sprzedano, w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków 

zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, nieruchomość gruntową, 

zabudowaną, działkę nr 1096 o powierzchni 0,0205 ha, w ewidencji gruntów 

oznaczoną jako W – grunty pod rowami, za cenę 8 036,00 zł. 

➢ Pawłowiczki 

o Sprzedano, w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową 

niezabudowaną, działkę nr 651/2 o powierzchni 0,1410 ha w ewidencji gruntów 

oznaczoną jako Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie 

zabudowy za cenę 64 560,00 zł. 
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o  Sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 1 lokal mieszkalny -                   

przy ul. Wyzwolenia za cenę 19 912,00 zł. 

Gmina  Pawłowiczki w roku 2020 uzyskała następujące dochody: 

✓ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - 200 277,25 zł, 

✓ z opłat za wieczyste użytkowanie - 8 679,88 zł, 

✓ z dzierżawy gruntów - 6 241,40 zł, 

✓ z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 173 326,37 zł. 

 

Wykaz lokali mieszkalnych  stanowiących własność gminy: 

Miejscowość Liczba lokali 

Pawłowiczki 17 

Gościęcin 1 

Trawniki 1 

Radoszowy 6+ 3* 

Karchów 3* 

*lokale o obniżonym standardzie 

Budynki stanowiące współwłasność 

Miejscowość Liczba lokali 

Pawłowiczki 22 

Maciowakrze 4 

 

4.4. Gospodarka i infrastruktura komunalna 

 

W roku 2020 zrealizowano następujące zadania w ramach przeprowadzonych 

inwestycji: 

1.Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Urbanowice etap II 

 

Wyłoniono w drodze przetargu wykonawcę robót Przedsiębiorstwo Robót 

Inżynieryjnych Adrian Bąk, ul. Sosnowiecka 11, 48-100 Głubczyce za kwotę                       

1 898 801,18 zł brutto. Zadanie zostało zrealizowane, odebrane 18.12.2020 r.                              
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i przekazane do eksploatacji do Zakładu Usług Komunalnych w Baborowie protokołem 

w dniu 11.01.2021 r. 

W ramach zadania wykonano następujący zakres robót :                                                        

- kanały grawitacyjne PVC fi 200 mm – 26941 m 

- przyłącza kanalizacyjne PVC 160 mm – 1670 m/ 81szt. 

 oraz odtworzenie nawierzchni dróg powiatowych i gminnych. Łączna wartość II etapu 

budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Urbanowice zamknęła się kwotą 1 972 170,71 zł 

brutto. Zadanie zostało zrealizowane przy dofinansowaniu ze środków Unii 

Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 „Europa 

inwestująca w obszary wiejskie” w kwocie  949 083,00 zł. 

 

2. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Urbanowice etap III 

 

Wyłoniono w drodze przetargu wykonawcę robót firmę POLINSTAL Sp. z o.o;                

ul. Opolska 79A, 47-300 Krapkowice - za kwotę 203 275,95 zł brutto . Zadanie zostało 

zrealizowane zgodnie z umową, odebrane  8.12.2020 r. i  przekazane                                          

do eksploatacji do Zakładu Usług Komunalnych w Baborowie protokołem w dniu 

11.01.2021 r. 

W ramach zadania wykonano następujący zakres robót : 

- pompownie przydomowe ścieków z zasilaniem energetycznym i sterowaniem - 9 kpl 

- rurociąg tłoczny ścieków PE fi 50 mm – 1224 m 

- przyłącza kanalizacji ciśnieniowej PE fi 40 mm – 329 m/ 9 szt. 

 Łączna wartość III etapu budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Urbanowice zamknęła 

się kwotą 205 961,48 zł brutto. 

 

3. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Grodzisku 

 

Po opracowaniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego na przebudowę Stacji 

Uzdatniania Wody w Grodzisku ogłoszono przetarg w trybie „zaprojektuj i wybuduj” . 

Wyłoniono wykonawcę robót Przedsiębiorstwo H2Optim Sp. z o.o. Sp. K z Baranowa, 

ul. Poznańska 40, 62-081 Przeźmierowo za kwotę 1 391 237,64 zł brutto.                               

W 2020 roku została przygotowana dokumentacja projektowa oraz został złożony 

wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Zasadnicze roboty związane                 
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z przebudową SUW będą realizowane w 2021 roku. Zadanie zostanie zrealizowane 

przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014 -2020 „Europa inwestująca w obszary wiejskie” w kwocie  

698 111,00 zł. 

 

4.Wykonanie dokumentacji technicznej dla budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi 

Karchów 

 

Wykonano mapy do celów projektowych oraz dokumentację techniczną obejmującą 

projekt budowlany i wykonawczy wraz z dokumentacją formalno - prawną                                    

i kosztorysem inwestorskim za łączną kwotę 49 938,00 zł brutto oraz złożono wniosek 

o pozwolenie na budowę oraz złożono wniosek o dofinansowanie                                               

do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, który został rozpatrzony pozytywnie. 

W listopadzie ogłoszono przetarg na wykonanie zadania. Budowa kanalizacji 

sanitarnej rozpocznie się w I kwartale 2021 roku. 

 

5.Wykonanie zastępczego otworu studziennego 3A dla potrzeb SUW                                      

w Pawłowiczkach 

 

Opracowano wszystkie wymagane projekty i decyzje wymagane prawem 

umożliwiające ogłoszenie przetargu na odwiert i wykonanie studni. Zadanie wykonał 

Zakład Usług Studziennych Wójcik z Kielc za kwotę 140 000,00 zł brutto. Studnia 

została uzbrojona  w zestaw tłoczny z pompą głębinową i włączona do eksploatacji 

przez Zakład Usług Komunalnych z Baborowa. Wartość wszystkich kosztów zamknęła 

się kwotą 158 584,60 zł brutto. 

 

6. Wymiana sieci wodociągowej w ulicy Korfantego w Pawłowiczkach 

 

Zadanie zrealizowane przy współudziale Zakładu Usług Komunalnych z Baborowa. 

Firma POLINSTAL z Krapkowic metodą przewiertu horyzontalnego położyła nowy 

odcinek sieci w jezdni na odcinku 120 m a ZUK dokonał przełączenia starej sieci                

w węźle z ul. Magnoliową i ul. Wyzwolenia i wykonał 5 szt. nowych przyłączy                     

do budynków przy ul. Korfantego. Wartość robót zamknęła się kwotą 12 808,00 zł 

brutto (bez kosztów ZUK). 
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7. Przebudowa ul. Chrósteckiej droga gminna nr 108425 O w Ostrożnicy 

 

Wyłoniono w drodze przetargu wykonawcę robót „GRUNT” Roboty Drogowe Jacek 

Toborek, ul. Zielona 1, 48-100 Głubczyce za kwotę 126 974,03 zł brutto .Wykonano 

nowe krawężniki na całej długości ulicy, poprawiono odwodnienie i  położono nową  

nawierzchnię asfaltową. Zadanie zakończono i odebrano zgodnie z terminem 

wykonania.  

 

8. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Naczęsławice, 

Mierzęcin i Gościęcin 

 

 Wyłoniono w drodze przetargu wykonawcę robót „GRUNT” Roboty Drogowe Jacek 

Toborek, ul. Zielona 1, 48-100 Głubczyce za kwotę 543 985,79 zł brutto. Wykonano 

przebudowę drogi na odcinku 2,06 km. Wzmocniono podbudowę na całym odcinku 

drogi i położono nową nawierzchnię asfaltową, obsypano pobocza tłuczniem 

kamiennym i odbudowano rów na odcinku 770 m . Całkowita wartość zadania wyniosła 

549 445,79 zł brutto, z czego sfinansowano z budżetu gminy kwotę 200 056,54 zł                    

a  ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych                 

w Opolu kwotę 349 389,25 zł. 

 

9. Przebudowa drogi gminnej nr 108467 O Ostrożnica – Chrósty 

 

Zadanie zrealizowane w ramach środków pozyskanych z Funduszu Dróg 

Samorządowych, wykonano gruntowną przebudowę nawierzchni. Wzmocniono 

podbudowę na całym odcinku drogi, położono nową nawierzchnię asfaltową -                     

8887,5 m2 (odcinek 2,4 km)  i obsypano pobocza tłuczniem kamiennym. Wartość  

zadania wyniosła 578 307,12 zł brutto, z czego sfinansowano z budżetu gminy                        

w kwocie 118 110,82 zł a z Funduszu Dróg Samorządowych pozyskano kwotę 

460 196,30 zł. Zadanie zrealizowało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian 

Bąk, ul. Sosnowiecka 11, 48-100 Głubczyce. 

 

 

 



17 
 

10. Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej nr 108458 O Maciowakrze - Wronin 

 

Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę drogi, opracowano projekt 

organizacji ruchu i uzyskano wszystkie wymagane prawem decyzje. Koszt wykonania 

dokumentacji to kwota 1 993,40 zł brutto. Złożono wniosek o dofinansowanie                              

do Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2021. 

 

11. Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 108428 O 

ul. Ogrodowa i nr 108430 O ul. Polna w Ostrożnicy 

 

Wykonano mapy do celów projektowych oraz dokumentację techniczną obejmującą 

projekt budowlany i wykonawczy wraz z dokumentacją formalno- prawną                                      

i kosztorysem inwestorskim za łączną kwotę 7 675,95 zł brutto i złożono wniosek                       

o dofinansowanie do Funduszu Dróg Samorządowych na 2021 . 

 

12. Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych 

dz.nr 789 w Ucieszkowie i 14 w Dobieszowie 

 

Opracowano mapy do celów projektowych i dokumentację techniczną w celu 

przygotowania wniosku o dofinansowanie tego zadania w 2021 r. ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Opolu i złożono wniosek. 

Wydatki poniesione to kwota 3 312,80 zł brutto. 

 

13. Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 108442 O 

ul. Ogrodowa w Pawłowiczkach oraz remont parkingu 

 

Wykonano mapy do celów projektowych oraz dokumentację techniczną obejmującą 

projekt budowlany i wykonawczy wraz z dokumentacją formalno - prawną                                     

i kosztorysem inwestorskim za łączną kwotę 7 729,95 zł brutto i złożono wniosek                       

o dofinansowanie do Funduszu Dróg Samorządowych na 2021. 

 

14. Wykonanie dokumentacji na przebudowę infrastruktury rekreacyjnej na działce 

gminnej nr 932/3 w Pawłowiczkach  
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Opracowano mapy do celów projektowych oraz opracowano projekt wykonawczy                      

i złożono wniosek o dofinansowanie do Euro - Country o dofinansowanie z Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.  Wydatki poniesione to kwota 

1200,00 zł brutto. 

 

15. Budowa oświetlenia przy ul. Szkolnej i ul. Akacjowej w Pawłowiczkach 

 

Opracowano projekt techniczny, uzyskano dokumentację formalno - prawną i zlecono 

wykonanie I etapu budowy. Wykonano linię kablową na odcinku 140 m, ustawiono              

4 lampy uliczne parkowe LED i włączono do istniejącego oświetlenia ulicznego. 

Wydatki poniesione to kwota 34 983,33 zł brutto. 

 

16. Budowa oświetlenia przy ul. Łąkowej w Urbanowicach I etap 

  

Uzyskano dokumentację formalno - prawną i zlecono wykonanie I etapu budowy. 

Wykonano linię kablową na odcinku 130 m, ustawiono 4 lampy uliczne parkowe LED, 

oświetlenie włączono do istniejącej linii oświetlenia ulicznego i uporządkowano teren. 

Wydatki poniesione to kwota 29 976,02 zł brutto. 

 

17. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Słonecznej w Gościęcinie etap II 

 

W ramach umowy na serwis oświetlenia ulicznego z Tauron Dystrybucja Strzelce 

Opolskie doprowadzono do wykonania linii kablowej i ustawienia 7  lamp parkowych 

LED z włączeniem do istniejącej linii oświetleniowej przy ul. Szkolnej. Wartość 

inwestycji wyniosła ok 50 000,00 zł . Całość sfinansowana z budżetu TAURON  S.A. 

 

W zakresie utrzymania i konserwacji urządzeń wodnych wykonano następujące 

zadania: 

✓ konserwacja Potoku Olsza  na odcinku 210 m na  kwotę 3 699,23 zł brutto, 

✓ konserwacja Młynówki w Grodzisku na odcinku 170 m na kwotę 2 383,74 zł 

brutto, 

✓ mikroretencja na rowie R – O – 1 w Ostrożnicy za kwotę 10 000,00 zł brutto, 

✓ czyszczenie stawu w Parku w Pawłowiczkach  za kwotę 2 005,00 zł brutto. 
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W zakresie transportu w 2020 r. zrealizowano następujące zadania: 

 

1. Drogi publiczne gminne 

 

✓ koszenie dróg gminnych, koszt usługi za trzykrotne koszenie wyniósł                              

14 903,67 zł brutto, 

✓ odśnieżanie dróg, parkingów i ulic gminnych w sołectwach w okresie zimowym    

- 48 347,70 zł brutto, 

✓ zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg i chodników: paliki do siatek, 

sól drogowa i piasek, asfalt na zimno, wiercenie otworów pod słupki -                              

1 999,00 zł, 

✓ usuwanie skutków nawałnic - Plac Smykały w Pawłowiczkach - 11 460,00 zł 

brutto. 

Zrealizowano także: 

• Remonty i naprawy przepustów: 

o zakup włazów i kratek ściekowych w Ostrożnicy do odwodnienia                                    

ul. Chrósteckiej -11 szt. - 6 266,85 zł  brutto, 

o odwodnienie ul. Polnej w Ostrożnicy - 3 000,00 zł brutto, 

o odwodnienie ul. Smykały w Pawłowiczkach (łapacz poprzeczny                                   

ze studzienką) za kwotę 5 990,62 zł brutto,     

o remont 2 szt. studzienek – pokrywy za kwotę 1 650,00 zł brutto, 

o remont przepustu fi 500 przy ul. Łąkowej w Urbanowicach i montaż 2 szt. 

włazów za kwotę 1 993,00 zł brutto, 

o remont przepustu fi 300 – 9 m przy drodze gminnej nr 107467 O                                 

w Ostrożnicy za kwotę 1 800,00 zł brutto, 

o wykonanie odwodnienia z korytek betonowych przy ul. Polnej                                          

w Radoszowach za kwotę 1 700,00 zł.  

• Odbudowa i konserwacja rowów przydrożnych: 

o Jakubowice droga nr 108471 O za kwotę 889,33  zł brutto, 

o  Naczęsławice droga nr 108420 O na odcinku 300 m za kwotę                               

7 022,25 zł brutto, 

• Uzupełnienie i wymiana znaków drogowych: 

o - lustra, znaki drogowe i informacyjne dla wsi Przedborowice, Kózki,  
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Grodzisko, Naczęsławice + materiały za kwotę 3 416,00 zł brutto. 

• Utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w pasie dróg gminnych: 

o droga Urbanowice - Trawniki  redukcja koron dębów 12 szt.                              

i zrąbkowanie gałęzi oraz posprzątanie za kwotę 5 184,00 zł brutto, 

o Borzysławice ul. Majątkowa redukcja koron lip na całym odcinku                     

za kwotę 2188,00 zł brutto. 

• Remonty dróg gminnych: 

o Chrósty ul. Ligocka, nowa nawierzchnia za kwotę 36998,40 zł brutto                   

( w tym 12 000,00 zł z funduszu sołeckiego wsi Chrósty),  

o Ucieszków droga gminna nr 108478 O nowa nawierzchnia                           

na najbardziej zniszczonym odcinki drogi za kwotę – 49662,48 zł brutto  

(w tym 14 000,00zł z  funduszu sołeckiego wsi Ucieszków), 

o Trawniki ul. Polna nowa nawierzchnia warstwa ścieralna za kwotę  

22 348,35 zł brutto ( w tym 10 000,00 zł z funduszu sołeckiego wsi     

           Trawniki), 

o Gościęcin ul. Kościelna I etap, wykonanie nawierzchni warstwa ścieralna 

i obrzeża z kostki granitowej za kwotę 60 584,45 zł brutto (w tym                      

30 000,00 zł z funduszu sołeckiego wsi  Gościęcin), 

o  Milice - Nowe Sady  i  Pawłowiczki ul. K. Miarki remont cząstkowy  

nawierzchni 50 m2 za kwotę 3 010,00 zł brutto, 

o Pawłowiczki – Borzysławice utwardzenie drogi na odcinku ok 200 m 

gruzem, żużlem i wykonanie rowu odwadniającego ze studnią chłonną 

za  kwotę 7 840 ,00 zł, 

o Gościęcin – Milice droga Nr 108463 O na odcinku 200 m wbudowanie 

gruzu i wyrównanie żużlem pasa ok. 4 m za kwotę 12 300,00 zł brutto, 

o  Kózki ul. Główna wykonanie odwodnienia oraz krawężnika na odcinku 

ok.70 m za kwotę 5 040,00 zł brutto. 

 

2. Drogi wewnętrzne gminne 

 

• Remonty i naprawy przepustów: 

➢ Kózki - dz. Nr 436  Ø 400 – 7 m.b.  za kwotę  1195,00 zł brutto,  

➢ Pawłowiczki dz. nr 568  Ø 500 - 7 m  przebudowa przepustu                      

na kwotę 890,00 zł brutto, 
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➢ Radoszowy - remont studzienki przy drodze wewnętrznej za kwotę 

606,80 zł brutto, 

➢ Urbanowice - dz. Nr 713 fi 400 - 3 m przy drodze dojazdowej                     

do gruntów rolnych  za kwotę 570,00 zł brutto 

➢ Maciowakrze - fi 600 mm – 3 przepusty 16 m na rowie R – P – 3                  

za kwotę 4 600,00 zł brutto 

➢ Mierzęcin - remont balustrady przez Potok Grudynka, zakup 

materiałów za kwotę 1 717,10 zł brutto, 

➢ Naczęsławice - ul. Wolności wykonanie odwodnienia za kwotę                  

2 245,00 zł brutto (kratki ściekowe 3 szt.), 

➢ Ostrożnica - dz. 1685 przebudowa przepustu za kwotę 1120,00 zł 

brutto, 

➢ Ucieszków - zakup kręgów na poszerzenie przepustów przy drogach 

dojazdowych do gruntów rolnych 10 szt. fi 400 za kwotę 708,76 zł 

brutto, 

➢ Naczęsławice zakup kręgów fi 800 2 szt. na poszerzenie przepustu              

za kwotę 528,90 zł brutto, 

➢ Gościęcin przepust przy drodze wewnętrznej za kwotę 637,50 zł brutto 

➢ Grudynia Mała czyszczenie i remont przepustu dz. nr 51 za kwotę 

1276,25 zł brutto, 

➢ Mierzęcin przepust fi 300 – 6 m za kwotę 1470,00 zł brutto, 

➢ Pawłowiczki  dz. nr 917 przepust fi 500 – 7 m za kwotę 2240,00 zł 

brutto. 

 

• Równanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych:  

➢ Gościęcin - Borzysławice dz. Nr 424 gruz i transport żużla                      

oraz wbudowanie w koryto i wyrównanie  za kwotę  4 510,00 zł  

➢ Gościęcin - kruszenie gruzu, wbudowanie i równanie kruszywa                   

na drodze dojazdowej do gruntów rolnych za kwotę 5 904,00 zł brutto. 
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• Konserwacja i odbudowa rowów przydrożnych: 

➢ Radoszowy ok. 200 m rowu przy drodze dojazdowej do gruntów 

rolnych przez las za kwotę 2 080,00 zł brutto, 

➢ Pawłowiczki ok. 100 m rowu po ulewach z wywozem namułu                       

przy drodze dojazdowej do gruntów rolnych od Domu Kultury                     

w stronę obwodnicy za kwotę 3 933,84 zł brutto,  

➢ Naczęsławice czyszczenie kanalizacji burzowej przy ul. Wolności                 

za kwotę 540,00 zł, 

➢ Ostrożnica ok. 50 m rowu po ulewach przy drodze dz. nr 1017                     

za kwotę 787,20 zł brutto. 

• Zakup tłucznia na utwardzenie dróg dojazdowych do gruntów rolnych                 

w sołectwach 1166 ton za kwotę 51 780,26 zł brutto z transportem. 

• Zakup żużla na utwardzanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych                     

w sołectwach w ilości 2348 ton za kwotę 288,90 zł brutto z transportem. 

• Utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej: 

➢ Urbanowice redukcja koron drzew i wycinka krzaków przy drodze  

    wewnętrznej za kwotę 3 321,00 zł brutto, 

➢ Trawniki redukcja koron dębów przy drodze dz. nr 763 z powodu      

    wystąpienia kuprówki rudnicy 46 drzew za kwotę 20 574,00 zł brutto, 

➢ Trawniki - Urbanowice redukcja koron dębów przy drodze dz. nr 796                 

     z powodu wystąpienia kuprówki rudnicy 21 drzew za kwotę 9 425,00 zł    

     brutto.  

    

• Remonty cząstkowe dróg wewnętrznych: 

➢ Grudynia Mała – Folwark Milice remont cząstkowy 146,5 m2 za kwotę     

    10 255,00 zł brutto, 

➢ Pawłowiczki obwodnica dz. 78 remont cząstkowy masą bitumiczną                 

    95 m2 za kwotę 6 650 00,00 zł brutto, 

➢ Gościęcin remont drogi wewnętrznej dz. 214 za Domem Kultury 100 m2  

     za kwotę 4 305,00 zł brutto, 

➢ Gościęcin remont chodnika przy drodze wewnętrznej przy ul. Górnej               

    za kwotę 1 380,00 zł brutto.     
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•  Remonty dróg wewnętrznych:  

➢ Urbanowice dz. nr 338 dz. 1030 nawierzchnia tłuczniowa ( połączenie                   

   ul. Majątkowej z osiedlem) 165 m2 za kwotę 7257,00 zł brutto, 

➢ Grudynia Wielka remont nawierzchni drogi wewnętrznej dz. Nr 35                        

    za kwotę 37 829,71 zł brutto ( w tym fundusz sołecki 8 600,00 zł), 

➢ Karchów remont nawierzchni drogi wewnętrznej dz. Nr 95 za kwotę   

    17 376,83 zł, 

➢ Zakup asfaltu na zimno 2 tony za kwotę 1869,60 zł brutto do remontu   

    nawierzchni po okresie zimowym we własnym zakresie. 

 

3.Gospodarka ściekowa i ochrona wód- rozdział 90001 

➢ Radoszowy ul. Główna, remont kolektora burzowego na odcinku 30 m fi 

400 mm, remont studzienki kanalizacyjnej wraz z wymianą włazu                   

5 240,00 zł brutto, 

➢ Ostrożnica remont studzienek i wpustów ulicznych kanalizacji burzowej 

przy ul. Chrósteckiej 11 szt. za kwotę 7 200,00 zł brutto, 

➢ Mierzęcin remont studzienek kanalizacji burzowej 7 szt. + 2 kratki 

ściekowe za kwotę 10 878,46 zł brutto, 

➢ Dobrosławice remont studzienek kanalizacji deszczowej na kolektorze 

burzowym fi 500 mm 2 szt. za kwotę 1 812,28 zł brutto, 

➢ Kózki remont studzienki kanalizacji deszczowej na kolektorze burzowym 

fi 1000 mm za kwotę 800,00 zł brutto, 

➢ Pawłowiczki remont studzienki burzowej przy ul. Ks. Kuliga                           

wraz z częściowym remontem kolektora fi 500 za kwotę 1 952,34 zł brutto 

➢ Pawłowiczki remont kanalizacji burzowej fi 800  przy ul. Placu Smykały 

na odcinku 36 m wraz z wykonaniem nowej studzienki rewizyjnej                          

za kwotę 21 286,75 zł brutto. 

➢ Zakup kręgów dla sołectw na remont kanalizacji burzowych : 

▪ Ucieszków fi 1000 mm 15 m za kwotę 4 747,55 zł, 

▪ Grodzisko fi 300 mm 22 m za kwotę 1 767,02 zł, 

▪ Mierzęcin fi 400 mm 6m za kwotę 577,85 zł, 

▪ Urbanowice fi 500 mm 4 m i 3 szt. pokryw nastudziennych                          

za kwotę łączną 1279,20 zł, 
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▪ Przedborowice zakup włazu żeliwnego typu lekkiego do naprawy              

studzienki kanalizacji burzowej za kwotę 270,50 zł, 

▪ Ostrożnica zakup rur PCV fi 200 mm - 22 m do wykonania  

odwodnienia ul. Polnej za kwotę 423,01 zł. 

Roboty remontowe z wykorzystaniem w/w materiałów wykonali mieszkańcy sołectw 

lub pracownicy fizyczni zatrudnieni przy Urzędzie Gminy w Pawłowiczkach. 

4.Gospodarka odpadami- rozdział 90002 

➢ Spychanie ziemi, gruzu na składowisku w Gościęcinie i Milicach            

    za kwotę 6 190,00 zł. 

➢ Zbiórka odpadów z placów i terenów gminnych i przekazanie                            

    do utylizacji za kwotę 3 115,71 zł brutto. 

➢ Demontaż i utylizacja azbestu.          

5.Oczyszczanie miast i wsi- rozdział 90003 

• Czyszczenie rowów komunalnych: 

✓ Naczęsławice  R – A - 5, 330 m  na kwotę 4 627,26 zł brutto 

✓ Ostrożnica  R – O – 4,  628 m  za kwotę 6 919,40 zł brutto 

✓ Mierzęcin R-M-7, 560 m za kwotę 4 865,63 zł brutto 

 

• Utrzymanie przystanków i tablic ogłoszeniowych: 

✓ Wymiana zbitych szyb w wiatach w Pawłowiczkach i Ucieszkowie za kwotę          

1 107,00 zł brutto. 

✓ Zakup tablic ogłoszeniowych dla sołectw: Milice, Borzysławice, Grodzisko, 

Chrósty, Radoszowy, Maciowakrze, Naczęsławice, Trawniki, Karchów, 

Ucieszków i Urbanowice za kwotę 15 807,96 zł brutto. 

 

6.Utrzymanie placów gminnych i zieleni – rozdział 90004 

✓ zakup krzewów i kwiatów dla sołectw za kwotę 5 102,80 zł brutto, 

✓ zakup kory, nasion traw, środków ochrony i nawozów za kwotę 3 211,10 zł 

brutto, 

✓ zakup sprzętu do utrzymania placów i terenów gminnych za kwotę 6 937,88 zł 

brutto. 
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7.Oświetlenie uliczne dróg gminnych – rozdział 90015 

 

✓ Serwis oświetlenia – wymiana opraw na LED – 54 szt. przy ul. Kościuszki, 

Magnoliowej, Kościelnej, Nowej w Pawłowiczkach i ul. Olszewskiej                          

w Ostrożnicy na kwotę 2563,00 zł brutto. 

✓ Montaż lampy solarnej „BOCIAN” przy ul. Szkolnej w Trawnikach za kwotę                

6 767,00 zł brutto (w tym 4 000 zł z funduszu sołeckiego wsi Trawniki). 

 

Na gospodarkę komunalną wydatkowano 216 219,99 zł. W budynkach 

komunalnych, w których zostały założone wspólnoty na koszty zarządu 

nieruchomością wspólną ( czynsze) wydatkowano 66 451,09 zł, na ubezpieczenie 

budynków – 7 999,00 zł. Kwotę w wysokości 25 037,97 zł stanowiły opłaty bieżące 

poniesione w budynkach administrowanych przez gminę, tj. m.in.  eksploatacja 

budynków (opłata za wodę, odprowadzenie ścieków, usługa kominiarska, energia, 

paliwo, wywóz nieczystości stałych-kontener),  

Na usługi remontowe wydatkowano 97 216,57 zł, wykonano remonty kapitalne                              

w 2 lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynku komunalnym                                             

w Pawłowiczkach, przy ul. Wyzwolenia.  

Na bieżące remonty, usuwanie awarii oraz zakup materiałów wydatkowano 

16 568,48 zł. 

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, na wykonanie operatów 

szacunkowych przeznaczono kwotę 2 927,40 zł. 

Ponadto na prace geodezyjne dotyczące podziału działek wydatkowano 

5 289,00 zł. Na kwotę 2 961,00 zł złożyły się opłaty sądowe, notarialne                                    

oraz wykonanie wypisów i wyrysów dla nieruchomości. 

Łącznie w zasobach gminy znajdowało się na dzień 1 stycznia 2020 r.                      

58 lokali mieszkalnych, w tym 6 o obniżonym standardzie, a na dzień 31 grudnia                 

2020 r. było 57 lokali mieszkalnych ( w tym 6 lokali o obniżonym standardzie). 

Zmniejszenie liczby mieszkań związane było ze sprzedażą 1 lokalu mieszkalnego. 

Mimo, że w posiadaniu gminy pozostaje 57 lokali mieszkalnych, to w 2020 r. 

oczekiwało  na mieszkanie komunalne 2 osoby. Nie występowały w zasobach gminy 

niezamieszkałe lokale. 

 

 



26 
 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

 

W 2020 roku na terenie Gminy Pawłowiczki zarejestrowanych było                                        

248 przedsiębiorców. Główne rodzaje prowadzonej na terenie gminy  działalności 

według polskiej klasyfikacji działalności to: 

❖  transport drogowy towarów  -  83  

❖ wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych  -  79 

❖ tynkowanie  -  74 

❖ pozostałe specjalistyczne roboty budowlane  -  73 

❖ roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków  -  70 

❖ posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian  -  69 

❖ malowanie i szklenie  -  64 

Jak wynika z powyższych danych wiodącą działalnością w gminie są usługi związane                                     

z transportem drogowym i robotami budowlanymi ( podobnie jak w r. 2019).W okresie              

od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności 

Gospodarczej dokonano wpisu 10 nowych przedsiębiorców. Najczęściej przedmiotem 

ich działalności były usługi remontowo-budowlane i usługi dla rolnictwa. W ww. okresie 

zlikwidowanych zostało 10 działalności gospodarczych, których przedmiotem 

działalności był  handel. W CEIDG dokonano również 59 zmian wpisów na wniosek 

przedsiębiorców, dokonano 7 zawieszeń wykonywania działalności gospodarczej,                          

a 3 przedsiębiorców wznowiło swoją działalność po okresie zawieszenia. W ciągu 

minionego roku obsługiwani byli również przedsiębiorcy spoza terenu gminy.  

 

4.5. Ochrona zdrowia 

 

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, mieszkańcy gminy Pawłowiczki, 

obsługiwani byli w 2020 roku przez Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 

mieszczące się w budynku Ośrodka Zdrowia w Pawłowiczkach                                                 

przy ul. Magnoliowej 3 oraz w Gościęcinie przy ul. Kozielskiej 64. Świadczenia były 

realizowane w obiektach będących własnością gminy. Ważniejsze zadania                      

i wydatki związane z eksploatacją i dbałością o budynek Ośrodka Zdrowia                               

w Pawłowiczkach dotyczyły wymiany kotła centralnego ogrzewania  na kwotę                   

79 986,90 zł. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 22 400 zł ze środków 
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Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, 

umowa dotacji nr 170/2020/G-46/OA-OE2/D z dnia 07.04.2020 r. Ponadto zostały 

wykonane pomiary elektryczne we wszystkich pomieszczeniach w budynku                     

na kwotę 2 829 zł. W rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne na plan                         

151 102 zł, wykorzystano 126 439,95 zł.  Mieszkańcy gminy korzystają również                    

z usług Gabinetu Rehabilitacji Caritas w Pawłowiczkach, który wchodzi w skład Stacji 

Caritas Diecezji Opolskiej.  Działalność gabinetu rehabilitacyjnego stanowi ofertę 

pomocy dla tych mieszkańców gminy Pawłowiczki, którzy ze względu na stan 

zdrowia lub wiek potrzebują usprawnienia leczniczego i interwencji fizjoterapeuty.                   

W trybie konkursu ofert na realizację zadania publicznego pt. „Zdrowotna opieka 

pielęgnacyjna mieszkańców gminy wraz z rehabilitacją zdrowotną” przyznano                    

z budżetu gminy w 2020 roku dotację w wysokości 136 000 zł dla Caritas Diecezji 

Opolskiej, którą wykorzystano w całości. Z dotacji zostały pokryte koszty 

wynagrodzeń, zakupu materiałów, m.in. paliwa, środków czystości, materiałów 

medycznych oraz koszty poniesione na opłaty telekomunikacyjne, pocztowe                                

i bankowe, ubezpieczenia samochodów. 

Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                 

i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 został przyjęty uchwałą Rady Gminy 

Pawłowiczki Nr XII/86/20 z dnia 20 lutego 2020 roku. Na realizację ww. programu 

wykorzystano kwotę 52 092,53 zł.  

Główne założenia programu to: 

➢ prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej                                              

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 

narkomanii, w szczególności dla  dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie 

pozalekcyjnych zajęć sportowych, 

➢ udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą                      

w rodzinie, 

➢ zwiększanie dostępności pomocy  terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu i narkotyków, 

➢ działalność Gminnej Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych. 
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Założenia programu były realizowane w oparciu o diagnozę problemów społecznych 

gminy Pawłowiczki, opartą  na wynikach badań  przeprowadzonych  w 2018 r.                 

przez Centrum Edukacyjno – Szkoleniowemu GENESIS  z Krakowa . 

W opracowaniu została przedstawiona skala problemów społecznych dot. uzależnień 

od alkoholu, wyrobów tytoniowych, narkotyków i problemu przemocy na terenie gminy. 

Dzięki zebranym danym, zostały zaplanowane działania profilaktyczne. Ze względu                     

na sytuację epidemiologiczną  i prowadzoną w szkołach w trybie zdalnym naukę,            

nie udało się zrealizować wszystkich zaplanowanych działań. W Zespole Szkolno- 

Przedszkolnym w Pawłowiczkach został zrealizowany program profilaktyczny 

„Archipelag Skarbów” dla klas VII i VIII, rekomendowany przez Państwową Agencję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Natomiast w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Gościęcinie odbył się program profilaktyczny, z udziałem aktora. 

Został również zorganizowany konkurs plastyczny na najciekawszy plakat                      

nt. uzależnień pt. „UZALEŻNIENIOM MÓWIMY STOP !” z nagrodami dla uczniów. 

Ogólny koszt działań wyniósł  8 199,80 zł.  Ponadto odbyły się pozaszkolne 

międzygminne zawody sportowe dla uczniów w halowej piłce nożnej,  z prelekcją na 

temat uzależnień, organizowane przez Policję w ramach programu „ BEZPIECZNA 

GMINA – STOP NAŁOGOM”. Koszt dofinansowania zawodów to 656,46 zł. Gminna 

Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach w okresie ferii zimowych zorganizowała zajęcia 

dla dzieci i wyjazd do teatru w Gliwicach a Ochotnicza Straż Pożarna w Gościęcinie 

zorganizowała dla dzieci wyjazd do kina i ognisko z pieczeniem kiełbasek. Zajęcia           

były połączone z pogadanką na temat uzależnień.                                                                                                                                                                   

W ramach zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej                    

dla osób uzależnionych i doświadczających przemocy w rodzinie funkcjonował Punkt 

Konsultacyjny w Pawłowiczkach, w którym udzielono wsparcia i pomocy 

psychospołecznej osobom uzależnionym i ich rodzinom. Punkt mieści się w budynku 

Ośrodka Zdrowia w Pawłowiczkach i prowadzony jest przez psychologa, który 

pozostaje do dyspozycji mieszkańców 2 razy w miesiącu (w czwartki) w godz.                 

od 11.30 – 15.30. W 2020 roku z pomocy psychologa skorzystały 32 osoby, którym 

udzielono 83 porad. Koszt utrzymania Punktu wyniósł 8 280 zł.  

Ofertę spędzenia wolnego czasu bez używek skierowano również                           

do  młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy, którzy mogli korzystać ze świetlic 

profilaktyczno-środowiskowych (siłowni) w Pawłowiczkach, Jakubowicach                                      

i w Gościęcinie. Świetlice czynne są 2 dni w tygodniu po 3 godziny, w porze 
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popołudniowej. Świetlice sukcesywnie doposażane są w nowy sprzęt, tak też było                

w ubiegłym roku. Zostały zakupione dwie bieżnie elektryczne do siłowni                                          

w Pawłowiczkach. Koszt utrzymania świetlic profilaktyczno – środowiskowych w 2020 

roku to kwota 19 853,79 zł. Działalność swoją prowadziła Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w składzie 6- osobowym, która m.in. 

zajmowała się motywowaniem osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia 

oraz kierowała na badania przez biegłych sądowych psychiatrę i psychologa.                    

W 2020 roku wpłynęło 5 zgłoszeń dotyczących przypadków nadużywania alkoholu. 

Komisja podjęła czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku 

poddania się leczeniu w placówce uzależnienia od alkoholu. Ponadto Komisja 

kontynuowała  pracę z 5. osobami uzależnionymi, w sprawie których zgłoszenia 

wpłynęły w 2019 roku. W sprawie 2 osób zostały skierowane wnioski do Sądu 

Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu, Wydział Rodzinny i Nieletnich. Z uwagi                       

na pandemię nie zorganizowano  jednodniowej wycieczki autokarowej dla dzieci, jak  

bywało w poprzednich latach.  

Na dzień 1 stycznia 2020 roku 25 podmiotów na terenie gminy posiadało zezwolenia 

na sprzedaż napojów alkoholowych, na koniec roku liczba ta  zmniejszyła się                    

o 3 podmioty. Jeden przedsiębiorca zrezygnował z prowadzenia sklepu, natomiast             

2 przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą tylko na organizacji przyjęć, 

(zezwolenia ich utraciły ważność) wstrzymało się z ubieganiem o nowe zezwolenia,    

do czasu cofnięcia obostrzeń, związanych z rozprzestrzenianiem się pandemii.                    

W roku 2020 wydano zezwolenia dla 5 podmiotów, których zezwolenia utraciły 

ważność ( 2 bary i 3 sklepy). 

 

4.6. Oświata , kultura i sport 

 

W okresie sprawozdawczym na terenie gminy Pawłowiczki funkcjonowały następujące 

placówki oświatowe: 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowiczkach, ul. Korfantego 3,  

47-280 Pawłowiczki, w skład którego wchodzą: 

Publiczne Przedszkole:  91 dzieci, 

Publiczna Szkoła Podstawowa: 174 uczniów; 
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Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gościęcinie, ul. Szkolna 22, 47-270 Gościęcin,                          

w skład którego wchodzą: 

Publiczne Przedszkole: 56 dzieci, 

Publiczna Szkoła Podstawowa: 116 uczniów; 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrożnicy, ul. Kościelna 42, 47-280 Pawłowiczki,                

w skład którego wchodzą: 

Publiczne Przedszkole: 33 dzieci, 

Publiczna Szkoła Podstawowa: 57 uczniów; 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jakubowicach 2 C, 47-280 Pawłowiczki, w skład 

którego wchodzą: 

Publiczne Przedszkole: 4 dzieci, 

Publiczna Szkoła Podstawowa: 21 uczniów; 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Maciowakrzu, ul. Kościuszki 20, 47-280 Pawłowiczki:  

 6 oddziałów szkolnych – 36 uczniów, 

 oddział przedszkolny – 24 dzieci; 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Naczęsławicach, ul. Główna 19, 47-270 Gościęcin:                

8 oddziałów szkolnych – 90 uczniów,  

oddział przedszkolny – 15 dzieci. 

Wykonanie budżetu w zakresie oświaty  w  2020 roku w rozbiciu                                     

na poszczególne jednostki: 

Nazwa jednostki Plan w zł Wykonanie w zł 

ZGSP Pawłowiczki 3 925 051,70 3 676 597,52 

ZGSP Gościęcin 2 426 395,93 2 333 173,52 

ZSP Ostrożnica 1 568 579,65 1 512 691,65 

ZSP Jakubowice 1 046 245,50 995 727,83 

PSP Maciowakrze 1 077 165,70 1 011 810,56 

PSP Naczęsławice 1 479 591,70 1 412 746,49 

GZEAS 694 444,00 524 619,31 

Razem 12 217 474,18 11 467 366,88 
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W 2020 roku w szkołach i przedszkolach prowadzano tylko bieżące prace 

remontowe oraz konserwacje, bez zadań inwestycyjnych. 

W okresie sprawozdawczym gmina realizowała obowiązek dowozu uczniów     

do szkół. Dowozem objętych zostało 281 uczniów uczęszczających do szkół 

prowadzonych przez gminę Pawłowiczki.  Usługę dowożenia wykonywała firma GTV 

BUS Polska Sp. z o.o. Oddział Kędzierzyn-Koźle, wyłoniona w drodze konkursu - 

realizacja usługi odbywała się w formie sprzedaży biletów miesięcznych.  

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii sprzedaż biletów dotyczyła tylko okresów 

realizacji zajęć w formie stacjonarnej w szkole i w przedszkolu. Koszt realizacji zadania 

wyniósł łącznie 106 853 zł. Gmina Pawłowiczki realizowała również zadanie dowozu 

uczniów niepełnosprawnych, których kształcenie i wychowanie odbywa się                      

na podstawie art. 127 ustawy Prawo oświatowe. Całkowity koszt dowozu 5 uczniów 

niepełnosprawnych, w 2020 roku, wyniósł 20 442,12 zł,ze środków własnych gminy, 

na podstawie umów zawartych z przewoźnikami (Kocur, PKS Głubczyce). 

Na podstawie Uchwały Nr XV/114/20 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia                    

3 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Pawłowiczkach do prowadzenia postępowania w sprawie 

o przyznanie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego od  września 2020 r. 

realizacja zadania wypłaty pomocy materialnej w formie stypendiów i zasiłków 

szkolnych uczniom szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych zamieszkującym 

na terenie Gminy Pawłowiczki została przekazana z GZEAS w Pawłowiczkach                       

do GOPS w Pawłowiczkach.     

 Na wypłatę stypendiów dla uczniów za osiągnięte wyniki w nauce wydatkowano 

kwotę 9 150,76 zł.  

Dowozy uczniów na zawody sportowe w 2020 roku to koszt 2 573,08 zł. 

W 2020 roku gmina realizowała zadanie zlecone z zakresu administracji 

rządowej, polegające na zapewnieniu uczniom szkoły podstawowej  bezpłatnych 

podręczników szkolnych oraz materiałów ćwiczeniowych. Zakup podręczników                          

i materiałów ćwiczeniowych prowadziły poszczególne szkoły. Dotacja wykorzystana 

na realizację powyższego zadania wyniosła 57 952,94 zł. 

W 2020  roku kwota dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie 

zadania własnego gminy w zakresie prowadzenia wychowania przedszkolnego 
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wyniosła 242 931,60 zł. Dotacja została wykorzystana przez gminę zgodnie                         

z przeznaczeniem, tj. na wydatki bieżące w rozdz. 80103 i 80104 oraz 80149. 

W ramach środków pozyskanych z „Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących 

szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów 

przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości 

wydawniczych, biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej w Pawłowiczkach otrzymała               

w 2020 r. dofinansowanie na zakup nowych pozycji wydawniczych w wysokości                  

5 000 zł. Koszt zadania wyniósł  6 253,80 zł, w tym 1 253,80 zł stanowił wkład własny 

gminy. 

W 2020 r. wydano 10 decyzji przyznających pracodawcom dofinansowanie 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników, na łączną kwotę 67 034,90 zł. 

Realizacja wypłaty nastąpiła ze środków Funduszu Pracy. 

W 2020 roku nie prowadzono postępowań  egzaminacyjnych na stopień awansu 

zawodowego nauczyciela mianowanego. 

W 2020 roku zakończył się okres kadencji dyrektora ZSP w Jakubowicach               

oraz okres zastępstwa na stanowisku dyrektora w Szkole Podstawowej                                               

w Maciowakrzu. Na podstawie przepisów szczególnych, wprowadzonych na czas 

epidemii, w obu przypadkach, zastosowano możliwość przedłużenia powierzenia 

kierowania jednostką oświatową dotychczasowym zarządzającym na okres 

następnego roku szkolnego. 

W 2020 roku szkoły podstawowe kontynuowały realizację projektu 

dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa pn.: „Kompetencje 

dla młodego Europejczyka w Gminie Pawłowiczki” Realizacja projektu rozpoczęła się 

3 września 2018 r. i pierwotnie trwać miała do 30 czerwca 2020 r. W związku                      

z ogłoszeniem stanu epidemii i związanymi z tym utrudnieniami, harmonogram 

realizacji został przedłużony do czerwca 2021 roku. Kwota otrzymanego 

dofinansowania w 2020 r. wyniosła 747 367 zł. 

W związku z ogłoszonym stanem epidemii oraz realizacją nauki szkolnej                     

w formie zdalnego nauczania Gmina Pawłowiczki otrzymała następującą pomoc 

finansową i rzeczową skierowaną do szkół i przedszkoli: 

1. maseczki ochronne - 10 200 szt., 

2. termometry bezdotykowe - 17 szt., 

3. środki do dezynfekcji - 155 pojemników po 5 litrów, 
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4. środki w wysokości 60 000 zł na zakup laptopów -  26 szt. w ramach projektu 

„Zdalna szkoła”, 

5. środki w wysokości 43 871 zł na zakup laptopów -  19 szt. w ramach projektu 

„Zdalna szkoła plus”, 

6. laptopy – 54 szt. w ramach projektu „Op@lskie dla podstawówek - zdalne 

nauczanie zbliża!”   

 

BIBLIOTEKA I JEJ FILIE 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach  działa jako samodzielna instytucja 

kultury od 2006 r., wypełniając działalność statutową pracuje w oparciu o plan pracy, 

który polega na gromadzeniu i opracowaniu zbiorów  i udostępnianiu ich na zewnątrz 

jak i na miejscu, propagowaniu i rozwijaniu czytelnictwa i własnych zainteresowań.   

Sieć biblioteczną stanowią: 

• filia biblioteczna Gościęcin, 

• filia biblioteczna Trawniki, 

• filia biblioteczna Maciowakrze, 

• filia biblioteczna Jakubowice. 

Zapewniają mieszkańcom szeroki dostęp do zbiorów bibliotecznych, informacji                                

i edukacji oraz bezpłatny dostęp do szerokopasmowego Internetu, z  możliwością  

drukowania, skanowania i kopiowania. 

W  bibliotece  funkcjonuje  katalog „MATEUSZ”, który usprawnia jej pracę. Ponadto 

jest  dostęp do elektronicznej platformy cyfrowej www.libria.ibuk.pl. W 2020r. można 

było skorzystać z 2202  pozycji, wykonano 41 sesji, dokonano otwarcia 603 książek 

on-line oraz odwiedzano stronę biblioteczną: www.gbp-pawlowiczki.wbp.opole.pl.                                    

W 2020 roku  zakupiono dostęp do platformy Legimi.  

Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach dokłada wszelkich starań, by czytelnicy 

i użytkownicy postrzegali ją jako miejsce w pełni nowoczesne i przyjazne każdemu 

niezależnie od wieku. 

W roku 2020  biblioteka wraz z filiami  zakupiła i opracowała ze środków dotacji 

podmiotowej  954 woluminy  na kwotę 21 739,63 zł. Otrzymała w darze z DKK               

20 egzemplarzy książek, na kwotę 419,52 zł.  Z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa 

http://www.gbp-pawlowiczki.wbp.opole.pl/
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Narodowego z projektu  Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek, 

zakupiono 492  książki  na kwotę 10.769,00 zł. Zakupiono też czasopisma na kwotę 

1077 zł. 

 

Udostępnienia zbiorów 

Wypożyczalnia 

 

Rok 2020 

Liczba odwiedzin 

aktywnie 

wypożyczających 

Liczba 

użytkowników 

Liczba  wypożyczonych 

książek  i czasopism 

GBP Pawłowiczki 1575 340 3377 

Filia Gościęcin 830 188 3144 

Filia Jakubowice 753 54 773 

Filia Trawniki 335 60 1157 

Filia Maciowakrze 73 40 127 

Razem 3566 682 8578 

 

Działalność informacyjna 

 

Rok 2020 

Odwiedziny 

 w czytelni 

internetowej 

Odwiedziny  

w czytelni 

Odwiedziny, 

wycieczki            

i prelekcje 

Razem 

odwiedzających 

GBP Pawłowiczki 261 195 1512 3543 

Filia Gościęcin 254 60 898 2042 

Filia Maciowakrze 66 95 26 940 

Filia Jakubowice 96 83 0 514 

Filia Trawniki 29 17 53 172 

 

Pozyskane środki pozabudżetowe 

❖ Instytut Książki przekazał  22 pozycje  książkowe  na  kwotę  462,10 zł               

dla czytelników Dyskusyjnego Klubu Książki w  Pawłowiczkach. 

❖ Z Biblioteki Narodowej na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 

publicznych”  -  Priorytet 1 otrzymano  10 769,00 zł. 

❖  Darowizna w kwocie  1 400,00 zł.  



35 
 

❖  Dofinansowanie na realizację projektu „Historia Pawłowiczek ukryta                  

w grze terenowej”, z „ Eduko – Bardzo Młoda Kultura 2019-2021”                       

w  kwocie  5 500 zł 

 

Projekty realizowane 

✓ Masz Głos i  Fundacja  Stefana Batorego z  siedzibą w Warszawie 

Współpraca z  Fundacją  Stefana Batorego - realizacja projektu  „Domek  uwolnionych 

książek”. Zakupiono domek, który został postawiony w Naczęsławicach. W domku 

znajdują się książki, które mieszkańcy mogą zabrać do domu bez zobowiązań, ale 

również mogą przynieść  książkę, którą już przeczytali. 

✓ Fundacja Galeria Przechodnia- niekomercyjna galeria zewnętrzna w centrum 

Warszawy 

Współpraca  z ww. fundacją polega na wypożyczeniu wystaw młodych artystów. 

Wystawy były udostępnione na terenie wsi Pawłowiczki, Naczęsławice. 

 

Promocja czytelnictwa i inne działanie kulturalne bibliotek 

W ramach promocji i innych działań realizowanych przez bibliotekę odbyło się 

pasowanie na czytelników kl. I. Dla seniorów zorganizowano gimnastykę ( spotkania 

cykliczne). W czasie ferii przygotowano zajęcia dla dzieci i młodzieży w formie 

różnorodnych warsztatów m.in. z robotyki, plastycznych, ekologicznych. Odbył się też 

wyjazd do teatru i na lodowisko. Przygotowano Wieczór Poezji Miłosnej, spotkanie                

z dietetykiem oraz narodowe czytanie Balladyny. Przeprowadzono kampanię 

społeczną nt. Wielki człowiek mała książka. Zorganizowano grę  terenową                           

z udziałem  młodzieży na terenie wsi Pawłowiczki.  Z wykorzystaniem kodu  QR                     

w  urządzeniach mobilnych młodzież  odpowiadała na pytania związane z historią 

miejscowości. Odbyły się także warsztaty dla animatorów kultury, nauczycieli, 

bibliotekarzy z „Tworzenia gry terenowej” – online na platformie Teams. Miłośnicy 

lokalnej historii wysłuchali prelekcji na temat historii Pawłowiczek. Przygotowano także 

wystawę na temat historii tej miejscowości oraz wystawę prac artystów malujących 

ustami i nogami. 

W  marcu 2020 r., decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, biblioteki  

zostały zamknięte dla czytelników z powodu pandemii.                                                                                        
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W związku z zaistniałą sytuacją GBS w Pawłowiczkach, wychodząc naprzeciw 

oczekiwaniom czytelników, zaproponowała usługę pn. „Książka do domu”. Była 

to akcja skierowana do osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, które nie były 

w stanie samodzielnie dotrzeć do biblioteki. W umówionym dniu książki były 

dostarczane do domu przez pracowników  GBP w Pawłowiczkach i filii bibliotecznej               

w Gościęcinie (usługa bezpłatna). Osoby zainteresowane mogły zgłaszać chęć 

skorzystania z tej usługi pod nr tel.  lub adresu mailowego.  Z powodu  zamknięcia 

biblioteki dla czytelników z uwagi na pandemię, dokonano przeglądu księgozbioru. 

Przygotowano wstępnie książki do wycofania. Uzupełniono też katalog biblioteczny. 

W maju wznowiono pracę bibliotek, lecz bez dostępu czytelników do półek                            

z książkami. 

Biblioteka prowadzi  stronę internetową- www.gbp-pawlowiczki.wbp.opole.pl 

oraz  portal Facebooka -   www.facebook.com/pawlowiczki.gbp ,   gdzie   zamieszcza 

informacje związane z działalnością  biblioteki. 

Dotacja podmiotowa biblioteki w  roku  2020 r.  wynosiła 354 879 zł.  

W Gminnej  Bibliotece  Publicznej  w Pawłowiczkach zatrudnionych  jest siedmiu 

pracowników. 

Reasumując, praca kulturalno – oświatowa prowadzona przez GBP w Pawłowiczkach 

a także w jej  filiach bibliotecznych, wiąże się ściśle z upowszechnianiem i promocją 

czytelnictwa. Stanowi ponadto centrum kultury w gminie. Wpływa na rozwijanie 

zainteresowań mieszkańców, oferując szeroki wachlarz propozycji dla dzieci, 

młodzieży, dorosłych i seniorów. 

 

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

 

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok został 

przyjęty uchwałą Nr X/69/19 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 listopada 2019 roku. 

Uchwalenie programu było poprzedzone konsultacjami społecznymi projektu 

programu. Opinie o projekcie programu można było zgłaszać osobiście, mailem                

oraz faksem. Podczas konsultacji nie złożono opinii do projektu programu. Program 

określa formy, zasady i zakres współpracy z organizacjami pozarządowymi a także 

priorytety zadań publicznych, których realizacja związana będzie z udzieleniem 

http://www.gbp-pawlowiczki.wbp.opole.pl/
http://www.facebook.com/pawlowiczki.gbp
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pomocy publicznej. Celem głównym programu jest budowanie i umacnianie 

partnerstwa pomiędzy administracją samorządową a organizacjami, służącego 

zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu roli aktywności obywatelskiej                

w rozwiązywaniu problemów lokalnych.                                                                                  

Zakres przedmiotowy programu obejmuje  sferę zadań publicznych, mających                  

za  cel poprawę warunków życia i rozwoju mieszkańców gminy, szczególnie                      

w  zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia, kultury i tradycji. 

Zostały ustalone priorytetowe zadania, w ramach których odbywała się współpraca                 

w roku 2020 w następującym zakresie: 

1.Upowszechnianie kultury fizycznej  na terenie Gminy Pawłowiczki                                                                                                                                                                                                                                   

2.Opieka pielęgnacyjna mieszkańców Gminy wraz z rehabilitacją zdrowotną                                                                                        

3.Kultura i tradycja                                                                                                                                                                                                                                                      

Wysokość środków jakie zostały ujęte w budżecie gminy na realizację zadań                          

to kwota 211 000 zł. 

Realizując  Program współpracy z organizacjami pozarządowymi, zostały ogłoszone 

dwa otwarte konkursy ofert. W  grudniu 2019 r. na realizację zadań z zakresu ochrony 

zdrowia mieszkańców został ogłoszony konkurs pod nazwą „ Zdrowotna opieka 

pielęgnacyjna mieszkańców gminy wraz z rehabilitacją zdrowotną”.    Wysokość dotacji 

to 136 000 zł. Złożona został tylko jedna oferta przez Caritas Diecezji Opolskiej                       

z siedzibą w Opolu. Powołana przez wójta komisja konkursowa  dokonała oceny oferty: 

formalnej, merytorycznej i finansowej. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Komisja 

przedstawiła wójtowi propozycje zawarcia umowy na realizację ww. zadania na kwotę 

136 000 zł. Dnia 15 stycznia 2020 r. na realizację zadań z zakresu krzewienia kultury 

fizycznej został ogłoszony konkurs pod nazwą „ Upowszechnianie kultury fizycznej                   

i sportu w środowisku wiejskim, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży”. Wysokość dotacji 

to 75 000 zł. Złożonych zostało 5 ofert przez LZS Maciowakrze, LKS SPARTA 

Głubczyce, LUKS POLONIA Gościęcin, KS LUKS Pawłowiczki i LKS BRYKSJUSZ 

Gościęcin. Komisja konkursowa dokonała oceny ofert. Wszystkie spełniały wymogi 

konkursowe. Komisja przedstawiła wójtowi gminy następujące propozycje udzielenia 

dotacji na realizację ww. zadania:   
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1.LZS Maciowakrze  -  11 000 zł 

2.LKS SPARTA Głubczyce  -  5 000 zł 

3. LKS POLONIA Gościęcin  -  31 200 zł 

4.KS LUKS Pawłowiczki  -  12 500 zł 

5. LKS BRYKSJUSZ Gościęcin  -  15 300 zł 

W związku z epidemią koronawirusa, z realizacji zadania publicznego wycofał się Klub 

Sportowy LUKS Pawłowiczki. Przyznana dotacja w wysokości 12 500 zł została                           

w całości zwrócona na konto urzędu. 

 

4.7. Pomoc społeczna 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach w 2020 roku realizował 

następujące programy i strategie: 

 

1. Wieloletni rządowy program „ Posiłek w szkole i w domu” na lata  2019 - 2023, 

przyjęty Uchwałą nr II/13/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 grudnia 2018 r. 

Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży                       

oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza starszych, chorych                                  

lub niepełnosprawnych i samotnych poprzez udzielenie pomocy w formie posiłku                     

lub pomocy finansowej na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego 

w postaci produktów żywnościowych. 

Na realizację programu w 2020 r. przeznaczono ogółem 121 233,00 zł, z czego środki 

własne gminy wyniosły 24 247,00 zł a dotacja z budżetu państwa – 96 986,00 zł.                     

W ramach programu pomocą w formie gorącego posiłku objęto 7 osób, a zasiłek                    

na zakup żywności otrzymało 91 osób. Środki na realizację programu wydatkowano 

na - zasiłki celowe na żywność - 118 490,00 zł, gorący posiłek – 2 743,00 zł. GOPS 

opłacał również posiłki dzieciom, uczęszczającym do szkół poza gminą Pawłowiczki. 

 

2. Program „Opieka 75+” 

Celem programu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych                                             

i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej. W 2020 r. 
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gmina otrzymała dofinansowanie do świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 

12 032,68 zł. Usługi opiekuńcze w ramach programu świadczono dla 7 osób. 

 

3. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie Gminy Pawłowiczki na lata 2018-2020, przyjęty Uchwałą                

nr XXXII/211/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 22 marca 2018 r.  

Celem programu jest zapobieganie powstawaniu problemów przemocy w rodzinie   

oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie, uwzględniając współpracę i integrację wielu 

podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Celem tej 

współpracy jest profesjonalne udzielenie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie               

oraz oddziaływanie na sprawców przemocy na terenie gminy Pawłowiczki.  

W 2020 r. odbyło się 16 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego i powołano 13 grup 

roboczych, na których zajmowano się 16 sprawami związanymi z przemocą domową 

(psychiczna, fizyczna) oraz podejrzeniem zaniedbywania małoletnich.  Formularze 

„Niebieska Karta” – A wpłynęły do zespołu w liczbie 13 sztuk ( z pomocy społecznej                

w liczbie 2 sztuk, 11 sztuk z Policji). Pracownicy socjalni działali również interwencyjnie 

na zgłoszenia anonimowe i telefoniczne. W 2020 r. kontynuowano działalność 

Gminnego Punktu Konsultacyjnego, w którym udzielane jest poradnictwo 

psychologiczne. Na działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie                    

wydatkowano kwotę 4 703 zł. 

Realizacja działań określonych w strategii została przedłożona radnym w postaci 

sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy                                     

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Pawłowiczki za rok                

2020 r.  

 

4. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021, przyjęty Uchwałą                        

nr II/14/18 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 grudnia 2018 r.  

Do zadań własnych gminy należy stworzenie spójnego systemu wsparcia rodzin 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych                                        

w celu przywrócenia im zdolności do wypełniania tych funkcji poprzez pracę                                                

z rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci. Realizowane               

w ramach programu zadania koncentrują się  nie tylko na dziecku, ale na całej rodzinie, 

również w sytuacjach, gdy dziecko zostanie umieszczone poza rodziną biologiczną,              

w celu odzyskania przez nią funkcji opiekuńczych. 
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W 2020 r. Ośrodek zatrudniał jednego asystenta rodziny, którego zadaniem jest praca 

z rodziną w zakresie właściwego sprawowania funkcji opiekuńczo-wychowawczej     

nad dziećmi, właściwego prowadzenia gospodarstwa domowego, poprawy 

funkcjonowania rodziny. Asystent współpracował z 13 rodzinami z ww. problemami. 

Od stycznia 2017 r. asystent realizuje również zadania wynikające z ustawy za życiem. 

Na realizację tego zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie 55 133,79 zł, z czego 

wkład własny gminy Pawłowiczki wyniósł 53 433,79 zł, a pozostałe środki w wysokości 

1 700,00 zł pozyskano z Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej 

na rok 2020 finansowanego ze środków budżetu państwa. 

Realizując zadania własne a dotyczące ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej w zakresie współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej,                   

za pobyt 11 dzieci w rodzinach zastępczych w 2020 r. wydatkowano kwotę                       

31 945,74 zł. Realizacja działań określonych w strategii została przedłożona radnym 

w postaci sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny                         

za rok 2020. 

 

5.Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Pawłowiczki                   

na lata 2016-2020, przyjęta Uchwałą nr XV/105/16 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia                             

28 kwietnia 2016 r.  

Jednym z podstawowych narzędzi realizacji lokalnej polityki społecznej jest strategia 

rozwiązywania problemów społecznych. Obowiązek jej opracowania wynika z art. 17 

ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, zgodnie                      

z którym: „do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy 

opracowanie  i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych          

ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki                         

i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób 

i rodzin z grup szczególnego ryzyka.” Strategia rozwiązywania problemów 

społecznych zorientowana jest na rozszerzenie i pogłębienie form pracy socjalnej, 

współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się 

pomocą społeczną w gminie oraz instytucjami działającymi w szerszym obszarze 

polityki społecznej jak: edukacja, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne, pomoc 

osobom niepełnosprawnym, zapobieganie wykluczeniu społecznemu.  

Realizacja działań określonych w strategii została przedłożona radnym w postaci: 

✓ sprawozdania z działalności GOPS Pawłowiczki za 2020 r. 
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✓ oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2020 r. 

Pomoc i wsparcie w gminie Pawłowiczki z pomocy społecznej w 2020 r. uzyskało 

157 rodzin, w których było 250 osób. W gminie Pawłowiczki najczęściej występującymi 

przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin a jednocześnie powodami 

ubiegania się o pomoc społeczną w 2020 r. były: ubóstwo, bezrobocie, długotrwała   

lub ciężka choroba, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo - 

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, alkoholizm.  

 

Powody udzielania pomocy rodzinom w 2020 roku 

 

 

Powody udzielenia pomocy i wsparcia 

 

Liczba rodzin - 

ogółem 

 

Ubóstwo 85 

Bezrobocie 79 

Długotrwała lub ciężka choroba 67 

Niepełnosprawność 57 

Bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych                                 

i prowadzenia gospodarstwa domowego- ogółem 

18 

Alkoholizm 16 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 4 

Zdarzenie losowe 7 

Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 

Potrzeba ochrony macierzyństwa-  w tym wielodzietność 4 

Bezdomność 3 

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu 

karnego 

4 

 

Łączna kwota świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej                   

w 2020 r. wyniosła 614 955 zł, przy czym wypłacono 267 zasiłków stałych, 500 

zasiłków okresowych, 123 zasiłków celowych. Usługami opiekuńczymi objęto 17 osób. 

Na ten cel poniesiono koszt 113 341 zł. Dla dwojga dzieci niepełnosprawnych 
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świadczone były specjalistyczne usługi opiekuńcze prowadzone przez zatrudnione      

na podstawie umowy cywilno - prawnej - logopedę, psychologa oraz specjalistę                      

w zakresie rehabilitacji fizycznej, usprawniające zaburzone funkcje organizmu dziecka. 

Wydatkowano na te usługi kwotę 28 465 zł. Opłaty za  pobyt w Domu Pomocy 

Społecznej dla  19 osób wyniosły 479 135 zł. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach prowadził 

postępowania i wydawał decyzje administracyjne w sprawie świadczenia 

wychowawczego. W 2020 roku przyznano i wypłacono 11 8965 świadczeń na kwotę 

6 135 904,53 zł. 

W 2020 r. przyznano 5 563 świadczenia rodzinne i opiekuńcze, 276 świadczeń                             

z funduszu alimentacyjnego, 50 zasiłków dla opiekunów, 0 świadczenie „za życiem”. 

Całkowita kwota przyznanych świadczeń wyniosła 1 532 188 zł. 

W 2020 r. zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 

szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” przyznano  

757 świadczeń jednorazowych „Dobry start”, na wypłatę  których wydatkowano kwotę 

235 740 zł - z budżetu państwa.  

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania związane z przyznawaniem                 

i wypłatą dodatków mieszkaniowych, przyznawane są one na podstawie ustawy               

o dodatkach mieszkaniowych a finansowane z budżetu gminy. Skorzystało z nich                 

w 2020r.21 rodzin, na kwotę 25 675,02 zł. W 2020 r. przyznano i wypłacono                             

9 rodzinom dodatek energetyczny na łączną kwotę 314,46 zł. 

W ramach Rządowego programu pomocy rodzinom wielodzietnym na mocy ustawy 

z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny określone zostały zasady 

przyznawania członkom rodzin wielodzietnych uprawnienia do korzystania z ulg               

w dostępie do określonych usług, towarów, działań itp. przyznawanych                        

przez określone instytucje. Na mocy upoważnienia wójta GOPS wydaje Karty Dużej 

Rodziny. W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 296,70 zł - środki pochodzące  

z budżetu państwa. W 2020 r. wydano 106 kart. 

GOPS w Pawłowiczkach od października 2020 r. został zobligowany                            

do wydawania zaświadczeń o dochodach dla osób fizycznych w celu otrzymania               

przez te osoby podwyższonego poziomu dofinansowania z programu „Czyste 

Powietrze”. Gmina Pawłowiczki nie zawarta porozumienia z Wojewódzkim Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, stąd GOPS nie otrzymuje dofinansowania 
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na pokrycie kosztów za wydanie zaświadczenia. W 2020 r. zostało wydane jedno 

zaświadczenie. 

Urząd Gminy w Pawłowiczkach podejmował działania na rzecz osób bezrobotnych 

w postaci organizacji prac społecznie użytecznych oraz staży.  

W 2020 roku zostały zorganizowane prace społecznie użyteczne w porozumieniu 

z Powiatowym Urzędem Pracy w Kędzierzynie-Koźlu dla 11 mieszkańców 

pozostających w rejestrze osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku jednocześnie 

korzystających ze świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 3 staże               

dla osób bezrobotnych niepobierających zasiłku. Osoby  w ramach prac społecznie 

użytecznych świadczyły pracę  na terenie gminy  od miesiąca kwietnia do listopada    

w wymiarze maksymalnie 10 godzin tygodniowo  i nie więcej niż 40 godzin 

miesięcznie. Koszt wypłaconych świadczeń wyniósł łącznie 28 376,00 zł,                                  

z czego 17 025,60 zł zostało zrefundowane środkami pochodzącymi z Funduszu 

Pracy. Staże zostały zorganizowane dla pracowników fizycznych, a polegały one             

na porządkowaniu terenu gminy. W dwóch przypadkach po zakończonych stażach           

z osobami bezrobotnymi zostały nawiązane umowy o pracę, co wynikało                                       

z porozumienia zawartego z urzędem pracy. Jeden staż wymagał zatrudnienia                     

na umowę o pracę w pełnym wymiarze na okres 3 miesięcy, a drugi   na okres                  

1 miesiąca w wymiarze ½ etatu. 

 

4.8. Środowisko 

 

Uchwały podjęte przez Radę Gminy Pawłowiczki a związane z ochroną środowiska to: 

 

❖ Uchwała nr II/16/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 2018-2021 z perspektywą 

do 2025 roku 

 

❖ Uchwała NR XL/248/14 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 12.11.2014 r.                       

w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest na terenie Gminy Pawłowiczki na lata 2014-2032” 

 

http://www.pawlowiczki.pl/bip2/more/Uchwa_la%20II16.pdf
http://www.pawlowiczki.pl/bip2/more/Uchwa_la%20II16.pdf
http://www.pawlowiczki.pl/bip2/more/Uchwa_la%20II16.pdf
http://www.pawlowiczki.pl/bip2/more/UCHWA_LA%20NR.pdf
http://www.pawlowiczki.pl/bip2/more/UCHWA_LA%20NR.pdf
http://www.pawlowiczki.pl/bip2/more/UCHWA_LA%20NR.pdf
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❖ Uchwała Nr XXII/144/17 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 16.01.2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej      

dla Gminy Pawłowiczki 

 

❖ Uchwała nr XXXIII/225/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłowiczki 

 

❖ Uchwała nr XIII/98/20 z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt 

 

W 2020 r. zrealizowano następujące zadania: 

✓ Pozyskano dotację w wysokości 100% kosztów unieszkodliwiania wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy Pawłowiczki. Całkowita wartość zadania 

to 17 745,26 zł, z czego: 

• z WFOŚiGW w Opolu 8 872,63 zł 

• z NFOŚiGW 8 872,63 zł 

Unieszkodliwiono 28,08 Mg z 10 nieruchomości.  

✓ W ramach edukacji ekologicznej wynikającej z Programu Ochrony Środowiska: 

o zakupiono 52 drzewka dla pierwszaków,  

o posadzono aleję czereśni przy ul. Czereśniowej w Maciowakrzu (30 szt.                       

za kwotę 986 zł), 

o zakupiono 115 drzew dla innych miejscowości. 

✓ Realizując zapisy Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej: 

o wymieniono 57 żarówek na ledowe w miejscowości Pawłowiczki za kwotę      

  ok. 3 192 zł,  

o zakupiono lampę solarną dla wsi Trawniki za kwotę 6 767, 00 zł, 

o wymieniono piec C.O. w Ośrodku Zdrowia w Pawłowiczkach. Koszt całkowity     

   zadania wyniósł 79 986,90 zł, w tym dotacja z WFOŚiGW w Opolu                               

   w wysokości 22 400 zł. 

✓ W ramach Programu „Czyste Powietrze” na podstawie pozyskanych informacji 

z WFOŚiGW  w Opolu w 2020 r. złożonych zostało 19 wniosków                         

http://www.pawlowiczki.pl/bip2/more/UCHWA_LA%20PGN-aktual..pdf
http://www.pawlowiczki.pl/bip2/more/UCHWA_LA%20PGN-aktual..pdf
http://www.pawlowiczki.pl/bip2/more/UCHWA_LA%20PGN-aktual..pdf
http://www.pawlowiczki.pl/bip2/more/XXXIII-225-18.pdf
http://www.pawlowiczki.pl/bip2/more/XXXIII-225-18.pdf
http://www.pawlowiczki.pl/bip2/more/Uchwa_la%20III-22-19%20z%207.03.19.pdf
http://www.pawlowiczki.pl/bip2/more/Uchwa_la%20III-22-19%20z%207.03.19.pdf
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przez mieszkańców gminy. Dotyczyły one termomodernizacji budynków, 

głównie wymiany starych źródeł ciepła na nowe tj.:  

o   8 pomp ciepła 

o   8 kotłów na węgiel 

o   3 kotły na biomasę 

Na dzień 21 styczna 2021 r. otrzymano informację, iż 18 wniosków przeszło pozytywną 

weryfikację, 1 pozostawał w trakcie weryfikacji. 

W 2020 r. przeprowadzono 10 kontroli w zakresie zakazu spalania odpadów                 

i pozostałości roślinnych na posesjach. Nie stwierdzono w tym zakresie żadnych 

uchybień na kontrolowanych posesjach. 

Dokonano również 21 kontroli dot. realizacji obowiązków pozbywania się                      

przez mieszkańców Gminy Pawłowiczki nieczystości ciekłych. Mieszkańcy musieli 

okazać podpisane umowy na wywóz nieczystości ciekłych. Dwudziestu                                 

z kontrolowanych miało zawarte umowy z Zakładem Usług Komunalnych                               

w Baborowie, większość została pouczona o obowiązku wynikającym z Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku w gminie tj. o konieczności co najmniej dwukrotnego 

wywozu nieczystości. Jedna osoba wskazała, że posiada przydomową oczyszczalnię 

ścieków. 

DECYZJE ŚRODOWISKOWE 

➢ Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla Zarządu Powiatu 

Kędzierzyńsko - Kozielskiego na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 1211 O na odcinku Gościęcin-Ucieszków”. 

➢ Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla Gminy Pawłowiczki 

na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Karchów” oraz wszczęto 

postępowanie dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 108468O 

w Maciowakrzu dz. nr 375, 809". 

ZWIERZĘTA BEZDOMNE 

➢ 16 kwietnia 2020 r. Rada Gminy Pawłowiczki podjęła uchwałę Nr XIII/98/20                  

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi                             

i zapobiegania bezdomności zwierząt.  
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➢ Podpisano umowę ze schroniskiem dla zwierząt w Raciborzu na przyjęcie                

6 bezdomnych zwierząt oraz z lekarzem weterynarii na świadczenie usług 

weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach 

zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie gminy Pawłowiczki. 

➢ W budżecie gminy corocznie zabezpiecza się odpowiednią kwotę na realizację 

zadań z zakresu przeciwdziałania bezdomności zwierząt oraz m.in. opieki 

weterynaryjnej nad zwierzętami. W 2020 r. na ten cel zabezpieczono kwotę            

20 000 zł.  

➢ Do schroniska przekazano 4 psy. Koszty przekazania i zabiegów 

kastracji/sterylizacji  wyniosły 8 019,60 zł. Za gotowość przyjęcia zwierząt                   

do schroniska zapłacono w 2020 r. kwotę 4 428,00 zł. 

➢ Za usługi weterynaryjne zapłacono 650,00 zł, a za zakup karmy i akcesoriów 

dla zwierząt wydatkowano 205,00 zł. 

➢ Do adopcji przekazano 2 psy.  

ZBIÓRKA ODPADÓW 

➢ Dane poniższe  zostały pozyskane ze Związku Międzygminnego „Czysty 

Region”, którego Gmina Pawłowiczki jest członkiem.  

➢ Odpady odbierane są przez Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach 

Korzonek 98, 42-274 Konopiska 

Liczba właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne -

5407. 

Informacja dotycząca ilości zebranych odpadów komunalnych z terenu gminy 

Pawłowiczki w 2020 r.  

Kod i rodzaj odpadu Masa odebranych odpadów 

komunalnych w tonach (Mg) 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 4,2500 

20 01 02 Papier i tektura 47,5500 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe  

w tym: 

15 01 04 Opakowania z metali 

190,2300 

 

3,796 
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15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 22,891 

15 01 07 Opakowania ze szkła 8,5200 

20 01 02 Szkło 121,8800 

16 01 03 Zużyte opony 3,8900 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i remontów 

17,3000 

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia 

inne niż wymienione w 17 01 06 

5,4700 

17 02 01 Drewno 3,3400 

17 01 02 Gruz ceglany 80,5500 

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne niż wymienione 

w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

13,2400 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 1,0600 

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 

21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne 

składniki 

0,5000 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 

21, 20 01 23 i 20 01 35 

0,5000 

20 01 99 Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny (popiół) 

655,3100 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 509,9700 

20 02 03 Inne odpady nieulegające 

biodegradacji 

17,3800 

20 02 07 Odpady wielkogabarytowe 132,6300 

20 03 01 Niesegregowane ( zmieszane) 

odpady komunalne 

1040,1000 
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Działania informacyjno-edukacyjne realizowane przez Związek Międzygminny 

„Czysty Region” w 2020 r. na terenie gminy Pawłowiczki: 

W 2020 r. Związek Międzygminny „Czysty Region” kontynuował całoroczną 

kampanię edukacyjną „Segreguj z nami w kolorach recyklingu”, w ramach której 

publikowane były artykuły prasowe oraz audycje i spoty w lokalnej rozgłośni radiowej. 

Opracowano także ulotkę, którą wraz z informacją o zmianach stawek opłat 

dystrybuowano mieszkańcom. W ramach działań edukacyjnych na terenie gminy 

przeprowadzono kilka zajęć dla dzieci i młodzieży z zakresu prawidłowego 

postępowania z odpadami. Pierwsze z nich, połączone z warsztatami plastycznymi 

„Nie marnuję, segreguję”, odbyły się 10 lutego 2020 r.  w bibliotece w Gościęcinie               

oraz w Pawłowiczkach. 2 marca 2020 r. przeprowadzono 4 eko-lekcje w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Pawłowiczkach. Kolejne zajęcia dla placówek oświatowych                         

w Jakubowicach, Ostrożnicy i Maciowakrzu, ze względu na pandemię koronawirusa, 

przeprowadzono w trybie online. W 2020 r. Związek kontynuował także konkurs 

„Segreguj.pl”, w którym czynnie brały udział placówki z terenu gminy Pawłowiczki: ZSP 

Pawłowiczki, ZSP Ostrożnica oraz SP Maciowakrze. W VII edycji konkursu, trwającej 

od września 2019 r. do lipca 2020 r. dzieci z tych placówek zebrały łącznie 19850 kg 

makulatury, 385,1 kg puszek aluminiowych, 445 kg zużytych baterii, 2660 kg tworzyw 

sztucznych oraz 2205 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Aktywność 

uczniów została nagrodzona zespołowo (5 nagród), jak i indywidualnie (5 nagród).                 

W kategorii „szkoła” I miejsce zajęła SP w Pawłowiczkach, V miejsce SP w Ostrożnicy, 

VI miejsce SP w Maciowakrzu, natomiast w kategorii „przedszkole” PP w Ostrożnicy 

zajęło III miejsce, a PP w Pawłowiczkach IV miejsce. Finaliści otrzymali nagrody 

podczas eventu ekologicznego, który odbył się we wrześniu w Kędzierzynie-Koźlu.  

 

4.9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

 

Na terenie gminy Pawłowiczki działa 13 jednostek OSP, z czego 9 to jednostki 

typu S, 3 pozostałe typu M. 

W styczniu, lutym i w pierwszej dekadzie marca 2020 r. odbyły się walne zebrania 

sprawozdawcze podsumowujące działalność jednostek OSP za okres 2019 roku.             
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Na zebraniach strażacy przedstawili potrzeby finansowe swoich jednostek na rok 

2020. 

Od połowy marca 2020 r. w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego                    

nie zorganizowano zawodów sportowo – pożarniczych, zawodów sikawek konnych                    

i smerfów oraz konkursu OTWP, jednostki OSP nie mogły świętować swoich 

jubileuszy.  

W okresie 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.  do pożarów i innych zagrożeń strażacy 

wyjeżdżali 158 razy. Statystyka wyjazdów do pożarów i innych zagrożeń przedstawia 

się następująco: 

1. Ostrożnica   16 

2. Maciowakrze  76        

3. Gościęcin    15 

4. Ucieszków   10 

5. Grudynia Wielka   15 

6. Naczęsławice     8 

7. Borzysławice     9 

8. Radoszowy    4 

9. Trawniki      5 

RAZEM                          158 

Na bieżące wydatki zaplanowano kwotę 270 380,00 zł a wydatkowano 259 911,85 zł. 

Wydatki w rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco: 

 

▪ OSP BORZYSŁAWICE – 14 693,26 zł 

▪ OSP GOŚCIĘCIN – 23 764,82 zł 

▪ OSP GRODZISKO – 2 223,93 zł 

▪ OSP GRUDYNIA WIELKA – 23 041,62 zł 

▪ OSP KARCHÓW –  1 367,70 zł 

▪ OSP  KÓZKI – 1 296,65 zł 

▪ OSP MACIOWAKRZE – 68 576,60 zł 
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▪ OSP MILICE – 4129,20 zł 

▪ OSP NACZĘSŁAWICE – 18 661,30 zł 

▪ OSP OSTROŻNICA – 26 468,03 zł 

▪ OSP RADOSZOWY – 14 392,69 zł 

▪ OSP TRAWNIKI –  20 292,47 zł 

▪ OSP UCIESZKÓW – 22 542,49 zł 

▪ POZOSTAŁE WYDATKI OSP – 18 461,09 zł 

 

5. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY 

 

W 2020 roku Rada Gminy Pawłowiczki odbyła 8 posiedzeń, podczas których podjęła 

55 uchwał. Podjęte uchwały dotyczyły:  

 

❖ spraw finansowych tj. uchwalenie i zmiany budżetu, uchwalenie i zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej, zgody na wyodrębnienie w budżecie 

środków stanowiących fundusz sołecki, udzielenie pomocy finansowej, 

udzielenia pożyczki, zatwierdzenia sprawozdań finansowych, 

niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, 

ustalenia stawek podatkowych, wypłaty diet dla radnych  - podjęto  25 

uchwał, 

❖ programy wymagające każdego roku uchwalenia tj. przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                    

i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020,  przyjęcia programu opieki                 

nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt, 

programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

uprawnionymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok 

- 3 uchwały,  

❖ zadań realizowanych przez ośrodek pomocy społecznej: zmiana uchwały                     

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wprowadzenie świadczenia 

pieniężnego "bon żłobkowy", upoważnienie Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach do prowadzenia postępowania            

w sprawie o przyznanie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego, 
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regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym                        

dla uczniów, przystąpienia Gminy Pawłowiczki do realizacji projektu pn. 

„Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby 

niesamodzielne- II edycja” - 6 uchwał 

❖ udzielenia wotum zaufania i absolutorium wójtowi - 3 uchwały, 

❖ gospodarowania mieniem gminnym: dzierżawa, sprzedaż gruntów i lokali 

mieszkalnych, nadanie nazwy drodze, ustalenie stawek za zajęcie pasa 

drogowego - 8 uchwał, 

❖ rozpatrywania skarg i petycji – 6 uchwał, 

❖ inne: zmiana aglomeracji, plan pracy komisji rewizyjnej, określenia średniej 

ceny jednostki paliwa w gminie Pawłowiczki na rok szkolny 2020/2021 

Zgodnie  z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych                          

i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2019 poz.1461) dwadzieścia jeden uchwał 

z ww. zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

6. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH FUNDUSZU 

SOŁECKIEGO 

W roku 2020 zrealizowano na terenie gminy w 22 sołectwach przedsięwzięcia                           

w ramach funduszu sołeckiego. Na plan 423 216,00 zł wykonano 418 170,19 zł,                      

z czego wydatki bieżące – 404 570,23 zł , a majątkowe 13 599,96 zł. 

Realizację wykorzystanych środków i przedsięwzięć obrazuje poniższa tabela: 

Nazwa 

sołectwa 

Zrealizowane przedsięwzięcia Plan 

wydatków 

Wykonanie 

Borzysławice 1.Przycięcie drzew przy drogach 
gminnych 
2.Poprawa dróg transportu rolnego 
3.Konserwacja i naprawa obiektów 
małej architektury 

12 702,00 12 696,88 

Chrósty 1.Remont drogi gminnej- ul. Ligocka 
2.Estetyka wsi 

12 664,00  12 663,37 

Dobieszów 1.Estetyka wsi 
2.Postawienie budynku 
gospodarczego- blaszak 
3.Doposażenie świetlicy wiejskiej 
4.Zakup zestawów biesiadnych 

12 850,00 12 568,31 
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Dobrosławice 1.Konserwacja rowu gminnego 
2.Estetyka wsi 
 

15 032,00 15 019,34 

Gościęcin 1.Remont ul. Kościelnej 
2.Estetyka wsi 
3.Budynek gospodarczy- blaszak 

34 124,00 34 122,16 

Grodzisko 1.Remont świetlicy wiejskiej 12 213,00 12 207,75 

Grudynia Mała 1.Estetyka wsi 
2.Zakup, montaż kompletnej altany 
ogrodowej 

11 312,00 10 712,46 

Grudynia 
Wielka 

1.Poprawa stanu technicznego dróg 
wewnętrznych 
2.Doposażenie i remont samochodu 
bojowego OSP 
3.Doposażenie placu zabaw dla 
przedszkola ZSP w Jakubowicach 
4.Estetyka wsi 
5.Zagospodarowanie działek 32/13 
oraz 281/3 

28 600,00 28 481,57 

Jakubowice 1.Doposażenie placu zabaw dla 
przedszkola ZSP w Jakubowicach 
2.Zakup kosy spalinowej 
3.Estetyka wsi 
4.Zakup huśtawki 
5.Zakup okien do świetlicy wraz                   
z montażem 

12 101,00 11 868,26 

Karchów – 
Ligota Wielka 

1.Estetyka wsi 
2.Siłownia zewnętrzna plenerowa 

 16 900,00 16 675,23 

Kózki 1.Remont ul. Głównej w Kózkach   14 168,00 14 150,00 

Maciowakrze 1.Poprawa dróg transportu rolnego 
2.Estetyka wsi 
3.Ogrodzenie placu zabaw                          
dz. nr 708, 709, 724 
4.Wykonanie ogrodzenia na placu 
gminnym dz. nr 700/9 

  21 120,00 20 573,09 

Mierzęcin 1.Poprawa dróg transportu rolnego 11 274,00 11 238,65 

Milice 1.Doposażenie placu zabaw                   
dla przedszkola ZSP w Jakubowicach 
2.Estetyka wsi 
3.Doposażenie placu zabaw 

14 093,00 14 092,14 

Naczęsławice 1.Poprawa dróg transportu rolnego 
2.Wykończenie budynku 
gospodarczego wraz z placem 
wjazdowym znajdującym się na 
części działki 272/2 
3.Przebudowa istniejącego 
utwardzenia placu gminnego 
4.Urządzenie siłowni zewnętrznej 
plenerowej 
 

24 390,00 24 383,93 
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Ostrożnica 1.Odwodnienie na ul. Polnej 
2.Poprawa dróg transportu rolnego 
3.Remont remizy OSP 
4.Prace remontowe na placu 
szkolnym 
5.Estetyka wsi 
6.Renowacja boiska sportowego 
 

37 581,00 37 512,38 

Pawłowiczki 1.Zakup luster na drogę wewnętrzną 
2.Przycięcie drzew na działce                
nr 932/3 
3.Przełożenie istniejącej kostki 
brukowej na placu szkolnym 
4.Estetyka wsi 
5.Remont budynku „Dom Spotkań” 

37 581,00 37 562,52 

Przedborowice 1.Poprawa dróg transportu rolnego 
2.Estetyka wsi 
3.Doposażenie placu zabaw 
4.Remont świetlicy wiejskiej 
 

10 034,00 9 533,68 

Radoszowy 1.Zabezpieczenie skarpy na placu 
gminnym 
2.Zakup namiotu biesiadnego 

14 840,00 14 838,00 

Trawniki 1.Remont drogi gminnej ul. Polnej 
2.Wymiana okien w budynku 
przedszkola 
3.Estetyka wsi 
4.Lampa solarna 
5.Zagospodarowanie działki 766/31 
6.Zakup namiotu ogrodowego 
 

20 143,00 20 133,88 

Ucieszków 1.Remont drogi gminnej dz.nr 264 
2.Zakup wyposażenia dla OSP 
3.Wykonanie ogrodzenia placu 
zabawowo-rekreacyjnego 
 

22 849,00 22 845,80 

Urbanowice 1.Zakup tablic informacyjnych 
2.Estetyka wsi 
3.Wyposażenie świetlicy wiejskiej 
4.Remont świetlicy wiejskiej 
5.Urządzenia siłowni plenerowych 

26 645,00 24 289,99 

 

 

 

 



54 
 

7. ZAKOŃCZENIE 

  W niniejszym raporcie o stanie Gminy Pawłowiczki zawarte zostały 

najważniejsze informacje, dane statystyczne oraz zrealizowane zadania inwestycyjne 

w 2020 r. wynikające ze  strategii, planów i innych dokumentów funkcjonujących                  

w urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy. Ponadto przedstawiono dane 

dotyczące finansów gminy, działalności jednostek tj. szkół, Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej, jednostek OSP. Ujęto zadania 

zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 22 sołectwach. Zawarto informacje 

dotyczące podjętych przez Radę Gminy Pawłowiczki uchwał.  

 W 2020 roku zrealizowano w ramach inwestycji zaplanowane m.in. kolejne 

etapy rozbudowy kanalizacji w miejscowości Urbanowice- II i III etap, przygotowano 

dokumentację na budowę kanalizacji dla miejscowości Karchów i Mierzęcin. Dzięki 

realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego i współpracy z sołtysami                    

oraz lokalnymi społecznościami możemy być dumni z faktu, iż z każdym rokiem nasze 

sołectwa stają się bardziej nowoczesne. 

 Rok 2020 nie był łatwym rokiem. Ze względu na pandemię koronawirusa SARS-

CoV-2 musieliśmy przede wszystkim zmienić obsługę klienta w urzędzie, ograniczając 

bezpośredni kontakt mieszkańców z urzędnikami z uwagi na dynamiczny rozwój 

pandemii. Jednakże przy zastosowaniu środków ostrożności, bez przerwy 

obsługiwaliśmy naszych mieszkańców. W reżimie sanitarnym przeprowadziliśmy 

wybory Prezydenta RP w 7 lokalach na terenie gminy. Realizowaliśmy też spis rolny. 

Zadbaliśmy o ochronę - m.in. zdezynfekowane zostały lokale w  ośrodkach zdrowia. 

Zakupiliśmy  i otrzymaliśmy środki dezynfekujące na potrzeby urzędu, szkół. Placówki 

szkolne również musiały zmierzyć się z zaistniałą sytuacją, przechodząc m.in.                   

na pracę zdalną. Z uwagi na troskę o zdrowie i życie mieszkańców nie odbyły się też 

cykliczne imprezy tj. święto herbowe czy dożynki.  

 Dzięki wzmożonej czujności nas wszystkich bezpiecznie udało się nam 

przetrwać ten trudny i szczególny czas. Przyszło nam  żyć w tej samej a jednak 

zmienionej rzeczywistości, czasami pełnej lęku i strachu o zdrowie i życie najbliższych. 

Jestem pełen podziwu dla mieszkańców, dla wszystkich, którzy w tych trudnych 

chwilach służyli swoją pomocą. Nie chcąc pominąć nikogo, dziękuję Wszystkim, Wam 

Szanowni Państwo, za to, że w swoich lokalnych społecznościach można było liczyć                        
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na Waszą pomoc -  Drodzy Sołtysi , Radni , Dyrektorzy szkół, Druhny i Druhowie 

Ochotniczych Straży Pożarnych, Księża Proboszczowie!  

Codzienna praca włodarza gminy nieodzownie opiera się na współpracy                                     

na różnych płaszczyznach samorządu, począwszy od naszych „małych ojczyzn”, 

poprzez współpracę z własnymi jednostkami,  z sąsiednimi gminami, starostwem, 

Opolskim Urzędem Wojewódzkim i Urzędem Marszałkowskim Województwa 

Opolskiego. W tym szczególnym pandemicznym czasie współpracowaliśmy równie 

intensywnie w różnych dziedzinach, realizując ważne i konieczne zadania,                         

nie zwalniając i koncentrując się na tym, co należało wykonać i zrealizować                           

dla wspólnego dobra mieszkańców naszej gminy.  

 

                                                                                         /-/ Jerzy Treffon 

                                                                                   Wójt Gminy Pawłowiczki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


