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1. WSTĘP 

 

Niniejszy raport o stanie gminy Pawłowiczki stanowi podsumowanie 

działalności wójta gminy za 2021 rok. Przedmiotowe kwestie dotyczące zasad 

sporządzania raportu zostały uregulowane w art. 28 aa Ustawy z dnia                       

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 r, poz. 559, 583). 

Raport obejmuje realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady 

Gminy Pawłowiczki. Ma on charakter sprawozdawczo - podsumowujący. 

Zostały w nim ujęte najważniejsze zadania zrealizowane                                   

m.in. przez jednostki organizacyjne oraz urząd w 2021 r.                                    

Są one odzwierciedleniem działalności organu wykonawczego. 

 

2. INFORMACJE OGÓLNE 

 

Gmina Pawłowiczki położona jest w zachodniej części powiatu  

kędzierzyńsko- kozielskiego, w południowo- wschodniej części województwa 

opolskiego. Sąsiaduje z gminami: Reńska Wieś, Polska Cerekiew, Baborów, 

Głubczyce, Głogówek. 

Nasza gmina obfituje w żyzne gleby, co wpływa na jej typowo rolniczy 

charakter.  Położenie gminy jest korzystne ze względu na usytuowanie  w 

pobliżu  miast Kędzierzyn- Koźle i Głubczyce. Na terenie gminy sieć dróg 

kształtuje się następująco: 35 dróg gminnych, które stanowią 59 496 km, 22 

drogi powiatowe oraz droga wojewódzka nr 417 i droga krajowa nr 38. 

Obsługę administracyjną prowadzi Urząd Gminy w Pawłowiczkach: 

 sekretariat- tel. 774036461 

 skrzynka epuap- PAWLOWICZKI/ZMOKU 

 e-mail: ug@pawlowiczki.pl 

Wszelkie informacje o gminie znajdziemy na stronie internetowej: 

https://pawlowiczki.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 

https://bip.pawlowiczki.pl/7/strona-glowna-bip.html,  

mailto:ug@pawlowiczki.pl
https://pawlowiczki.pl/
https://bip.pawlowiczki.pl/7/strona-glowna-bip.html
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ponadto możemy obserwować gminne aktualności zamieszczane na stronie 

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

W skład gminy wchodzą 23 miejscowości skupione w  22 sołectwach.                   

Na dzień 31 grudnia 2021 r. demografia w gminie w poszczególnych 

miejscowościach kształtowała się następująco:  

 

Miejscowość 

 

Liczba mieszkańców 

 

Borzysławice 133 

Chrósty 132 

Dobieszów 145 

Dobrosławice 189 

Gościęcin 660 

Grodzisko 117 

Grudynia Mała 99 

Grudynia Wielka 549 

Jakubowice 124 

Karchów 151 

Kózki 171 

Ligota Wielka 92 

Maciowakrze 360 

Mierzęcin 93 

Milice 167 

Naczęsławice 440 

Ostrożnica 954 

Pawłowiczki 1174 

Przedborowice 70 

Radoszowy 187 

Trawniki 332 

Ucieszków 403 

Urbanowice 478 

RAZEM 7220 

https://www.facebook.com/gminapawlowiczki
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Urodzenia i zgony w 2021 roku, w porównaniu do dwóch poprzednich lat, 

kształtowały się następująco: 

 2019 2020 2021 

Urodzenia 63 72 48 

Zgony 91 162 117 

 

Seniorzy zameldowani na pobyt stały w podziale na kobiety i mężczyzn,                       

w porównaniu do roku ubiegłego: 

 Kobiety > 60 Mężczyźni > 65 

2021 971 463 

2020 961 444 

 

Statystyka mieszkańców gminy w przedziale wiekowym i wg płci  w 2021 r.  

w porównaniu do 2020 r. przedstawiała się następująco: 

Przedział wiekowy Liczba osób / zameldowani na pobyt stały/ 

 Kobiety Mężczyźni 

 2020 2021 2020 2021 

0-6 222 225 238 230 

7-18 377 372 412 406 

19-65 - - 2402 2344 

19-60 2108 2067  - - 

 

Podsumowując, w porównaniu do roku 2020 odnotowano spadek liczby 

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

W 2021 roku wydano 16 decyzji w sprawach wymeldowania drogą 

administracyjną. 

Ponadto dokonano: 

 zameldowania na pobyt stały- 188 

 zameldowania na pobyt czasowy-121 

 wymeldowania z pobytu stałego- 273 

 wymeldowania z pobytu czasowego- 21 
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W 2021 roku 50 – lecie pożycia małżeńskiego świętowało 16 par, które 

zostały uhonorowane z tejże okazji medalem Prezydenta RP. Natomiast pięć 

par małżeńskich obchodziło 60 - lecie pożycia małżeńskiego. 

 

 Związki małżeńskie zawarte w 2021 r.: 

 konkordat – 24 

 cywilny – 12 

 transkrypcja - 7 

 

3. FINANSE 

3.1. Budżet gminy 

Budżet Gminy Pawłowiczki  na 2021 rok został uchwalony Uchwałą          

Nr XIX/129/20 Rady Gminy Pawłowiczki w dniu 29 grudnia 2020 r. 

Dochody zostały uchwalone na kwotę 32 208 685 zł, z tego dochody bieżące 

to kwota 32 119 685 zł, dochody majątkowe w kwocie 89 000 zł, a wydatki 

na kwotę 32 776 796 zł, z tego: wydatki bieżące 30 279 381 zł, wydatki 

majątkowe 2 497 415 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 8 098 560 zł. 

 W wyniku tak uchwalonych na 2021 rok kwot dochodów i wydatków  

w budżecie powstał deficyt budżetu w kwocie 568 111 zł, który został 

pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek. 

 Rozchody zostały uchwalone w kwocie 630 000 zł z przeznaczeniem     

na spłatę zaciągniętych krajowych pożyczek. 

 Uchwalony budżet Gminy Pawłowiczki na rok 2021 uległ w ciągu roku 

zmianie. W 2021 r. Rada Gminy Pawłowiczki podjęła 10 uchwał, natomiast 

wójt gminy 21 zarządzeniami dokonał zmiany ww. budżetu.  
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 Budżet Gminy Pawłowiczki na koniec 2021 r. po dokonanych 

zmianach zamknął się po stronie dochodów kwotą 34 765 833,32 zł, z tego 

dochody bieżące - 34 475 885,59 zł,  dochody majątkowe- 289 947,73 zł, a 

po stronie wydatków kwotą 38 461 712,32 zł, z tego wydatki bieżące- 

33 634 031,40 zł, wydatki majątkowe – 4 827 680,92 zł. Na koniec 2021 

roku wystąpił deficyt budżetu w kwocie 3 695 879,00 zł.  

 Przychody budżetu Gminy Pawłowiczki w 2021 roku zamknęły się 

kwotą 4 325 879,00 zł, na którą składają się wolne środki, o których mowa 

w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 – 2 672 229,00 zł i przychody wynikające              

z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu   

§ 905 i 906 w kwocie 1 653 650,00 zł.  

Rozchody w ciągu roku uległy zmianie i na koniec 2021 roku stanowiły 

kwotę 630 000,00 zł, która przeznaczona była na spłatę zaciągniętych 

pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Opolu.   

3.2. Dochody 

Dochody ogółem zostały zrealizowane w kwocie 36 595 037,53 zł, co 

stanowi 105,3% planowanej wielkości dochodów na 2021 rok po zmianach. 

 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

i innych zadań zleconych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 

9 538 447,95 zł, na plan 9 546 490,22 zł, co stanowi 99,9%  planu. 

Szczegółową realizację dochodów przedstawiają załączniki Nr 1 i 1a                        

do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok. 
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3.3. Wydatki 

Wydatki budżetu gminy w 2021 roku zostały zrealizowane w 93,8%              

na plan 38 461 712,32 zł wydatkowano 36 091 791,18 zł. Na kwotę 

wydatków w 2021 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 kwotach zrealizowanych dochodów tj. w kwocie   

9 538 447,95 zł tj. na plan 9 546 490,22 zł. Analizując realizację wydatków 

stwierdzić należy, że zostały zrealizowane w wielkościach otrzymanych 

dotacji od dysponenta i na zadania, które zostały przyznane. 

 W 2021 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 73 331,99 zł. 

Przyznana dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowiczkach 

została wykorzystana w 93,1%, na plan 363 792,00 zł wykorzystano 

338 596,72 zł. Niewykorzystane środki przez poszczególne jednostki zostały 

zwrócone do budżetu gminy w 2021 roku.   

 Ponadto w 2021 roku podobnie jak w latach ubiegłych udzielono 

pomocy finansowej następującym jednostkom: 

 Powiatowi Kędzierzyńsko- Kozielskiemu na dofinansowanie wydatków 

bieżących w kwocie 4 821,00 zł. Dotacja ta została wykorzystana             

w całości na wydatki związane z zakupem materiałów do pracowni 

terapeutycznych dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, 
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 Powiatowi Kędzierzyńsko- Kozielskiemu – na wydatki bieżące związane 

z organizacją transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich           

o charakterze użyteczności publicznej – udzielono dotacji w kwocie 

212 025, 50 zł na plan 281 739,00 zł. 

 Powiatowi Kędzierzyńsko - Kozielskiemu udzielono dotacji                     

na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1211 O 

Zwiastowice - Ucieszków w miejscowości Gościęcin w kwocie                   

80 000,00 zł. 

 Województwo Opolskie - udzielono dofinansowania w kwocie                   

50 000,00 zł na remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 417                        

w miejscowości Milice. 

Szczegółową realizację wydatków przedstawia załącznik Nr 2                           

do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok. 

3.4. Przychody i rozchody 

 Wielkość przychodów w 2021 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 630 000,00 zł wykorzystane zostały    

w całości 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 2021- 2025 wraz z prognozą długu.                           

W wieloletniej prognozie finansowej znalazły odbicie kwoty planowanych 

dochodów i wydatków na 2021 rok oraz propozycje na lata 2021 – 2025. 
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Skład orzekający RIO postanowił pozytywnie zaopiniować przedłożony ww. 

projekt uchwały.  W ciągu roku 2021 Rada Gminy Pawłowiczki podjęła                   

9 uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Pawłowiczki, powierzając ich wykonanie wójtowi gminy Pawłowiczki, a wójt 

zarządzeniem dokonał jednej zmiany. 

Prognoza kwoty długu obejmuje lata, na które została zaplanowana 

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

było zagrożenia naruszenia art. 242 ustawy o finansach publicznych. 

Planowane dochody bieżące są wyższe niż planowane wydatki bieżące. 

Wielkość spłat kapitałowych w latach 2021 - 2023 pozostaje na tym samym 

poziomie. W roku 2022 oprócz spłat rat ujęto spłatę pożyczki płatniczej                 

na wkład budżetu  Unii Europejskiej. Najniższa spłata jest w latach 2024                  

i 2025, gdzie stanowi kwotę 200 000,00 zł Koszty obsługi z roku na rok 

również ulegają zmniejszeniu 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 2021 r. stanowi kwotę 2 242 302,02 zł, 

które to zostały zaciągnięte w WFOŚiGW w Opolu na budowę 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 

programów : 

 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 

realizowany przez jednostki oświatowe 

  pn. „Nie- Sami- Dzielni II” realizowany przez GOPS 

 pn. „Czyste powietrze”- realizowany przez Urząd Gminy                           

w Pawłowiczkach 

W ramach wydatków majątkowych realizowany był projekt pn. Przebudowa 

stacji uzdatniania wody w Grodzisku. 
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4. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 

 

W 2021r. w gminie Pawłowiczki realizowano zadania, które wpisane 

były w następujących dokumentach strategicznych: 

 Strategia rozwoju gminy Pawłowiczki 

 Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego                                

na rok 2021 

 Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 

 Program ochrony środowiska 

 Plan gospodarki niskoemisyjnej 

 Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021 

 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie 

Pawłowiczki na lata 2021- 2026 

 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Pawłowiczki na lata 2021-2023 

Wyszczególnione w powyższych dokumentach zadania zostaną 

omówione w kolejnych rozdziałach niniejszego raportu. W 2021 r. nie był 

realizowany w gminie budżet obywatelski. Natomiast                                        

w 21 sołectwach  wykonano przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego. 

4.1. Strategia rozwoju gminy 

W 2021 roku obowiązującym dokumentem określającym długofalowe 

zarządzanie gminą była Strategia rozwoju na lata 2011 - 2021.                             

W perspektywie wieloletniej ujmowała ona w celach strategicznych                       

i operacyjnych efektywne gospodarowanie zasobami gminy. W 2021 r. 

pomimo stanu pandemii w kraju, w gminie realizowano zadania, które 

wynikały ze strategii. Dotyczyły one modernizacji i rozbudowy infrastruktury, 

tworzenia warunków dla rozwoju gospodarczego gminy, rozwoju oświaty,      
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a nade wszystko ukierunkowane były na poprawę życia mieszkańców.                      

W zakresie poprawy infrastruktury technicznej realizowano m.in. budowę 

kanalizacji sanitarnej dla wsi Karchów , dla wsi Mierzęcin oraz przebudowę 

stacji uzdatniania wody w Grodzisku. Remontowano drogi gminne, 

modernizowano oświetlenie uliczne. Dbano o wyposażenie jednostek OSP- 

zakupiono motopompę pożarniczą dla OSP Grudynia Wielka. Dążono           

do poprawy życia mieszkańców poprzez udzielanie pomocy i wsparcia 

mieszkańcom (GOPS), w tym osobom bezrobotnym, organizując im prace 

społecznie użyteczne. Wzmacniano więzi społeczne m.in. poprzez działalność 

kulturalną realizowaną przez Gminną Bibliotekę Publiczną i jej filie.             

W ramach promocji współpracowano z mediami.    

4.2. Ład przestrzenny 

Podstawowym dokumentem planistycznym określającym politykę 

przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego 

jest Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Pawłowiczki, które zostało przyjęte przez Radę Gminy Pawłowiczki w dniu             

6 kwietnia 2000 r.- uchwałą Nr 137/XVI/2000. W kolejnych latach 

wprowadzano zmiany, ostatnia zmiana miała miejsce w 2016 r. Na koniec 

2021 r. na obszarze  Gminy Pawłowiczki  obowiązywało 9 miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego w tym dla miejscowości: 

Pawłowiczki (2), Ostrożnica, Gościęcin (2), Naczęsławice, Chrósty, a ponadto 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pawłowiczki                    

w zakresie niezbędnym do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych (2) - 

powierzchnia gminy objęta miejscowymi planami ok. 3 680 ha (całkowita 

powierzchnia Gminy Pawłowiczki 15 322,3966 ha). 

W  2021 r.  wydano: 

 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Inwestycje te dotyczyły przebudowy istniejącej ścieżki 

doprowadzającej do terenu zielonego oraz wykonania obiektów małej 

architektury wraz z budową placyków rekreacyjnych i ścieżek 
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doprowadzających w Urbanowicach i kanalizacji sanitarnej                  

w Borzysławicach, 

 18 decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości (w tym                    

2 dotyczące zabudowy usługowej, 6 dotyczących zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej  oraz 8 dotyczących innej zabudowy-  

w gospodarstwach rolnych). 

Ponadto wydano 11 opinii urbanistycznych dotyczących możliwości 

podziału nieruchomości, dla których nie obowiązują miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego. 

Na decyzje o warunkach zabudowy oraz inwestycje celu publicznego 

wydatkowano kwotę 11 156,10 zł, natomiast na opinie urbanistyczne 

dotyczące możliwości podziału nieruchomości uiszczono  738,00 zł. 

Nadano 10 numerów porządkowych nowym budynkom. 

Ponadto zostało wydanych 21 wypisów i wyrysów z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego i 149 zaświadczeń o przeznaczeniu 

nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego               

lub o jego braku i przeznaczeniu nieruchomości w studium. 

4.3. Informacja o stanie mienia komunalnego 

We władaniu Gminy Pawłowiczki jest obecnie ogółem- 446,2073 ha.  

W 2021 r. Gmina Pawłowiczki nabyła grunty z przeznaczeniem na drogi 

publiczne w miejscowości Borzysławice i Gościęcin oraz w miejscowości 

Karchów (droga transportu rolnego - uregulowanie stanu prawnego), 

odpłatnie lub w formie darowizny za łączną kwotę 49 263,10 zł. Sprzedano     

w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 3 lokale mieszkalne                             

(z zastosowaniem bonifikaty w wysokości 75% od wartości z operatu 

szacunkowego) za łączną kwotę 41 492,20 zł. Na poprawę warunków 

zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej sprzedano 2 nieruchomości 

bezprzetargowo za kwotę 6 449,70 zł. Na wykonanie operatów szacunkowych 

nieruchomości wydatkowano 7 908,90  zł. Na prace geodezyjne dotyczące 
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podziału działek lub wznowienia znaków granicznych przeznaczono kwotę      

12 500,00 zł. Opłaty sądowe, koszty ogłoszeń prasowych oraz wykonanie 

wypisów i wyrysów dla nieruchomości wyniosły  6 031,16 zł. 

Na dzień 1 stycznia 2021 r. gmina posiadała 57 lokali mieszkalnych, w tym            

6 o obniżonym standardzie, a na dzień 31 grudnia 2021 r. były to 54 lokale 

mieszkalne (w tym 6 o obniżonym standardzie). Zmniejszenie liczby 

mieszkań nastąpiło w związku ze sprzedażą 3 lokali mieszkalnych. 

 

Budynki komunalne stanowiące własność gminy 

 

Miejscowość Liczba lokali 

Pawłowiczki 17 

Trawniki 1 

Radoszowy  9 

Karchów 3 

 

Budynki stanowiące współwłasność 

 

Miejscowość Liczba lokali 

Pawłowiczki 20 

Maciowakrze 4 

 

4.4. Gospodarka i infrastruktura komunalna 

W 2021 roku zrealizowano następujące inwestycje: 

 

1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Karchów 

Wyłoniono w drodze przetargu wykonawcę robót Konsorcjum firm: Lider 

Zakład Usługowo Produkcyjny „ELTOR GŁUBCZYCE” Sebastian Cieciura,   

ul. Grunwaldzka 16, 48-100 Głubczyce, Partner Przedsiębiorstwo Robót 

Inżynieryjnych Adrian Bąk, ul. Sosnowiecka 11, 48-100 Głubczyce za kwotę 
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1 700 467,01 zł brutto . Zadanie zostało zrealizowane, odebrane 1.12.2021 r. 

i  przekazane do eksploatacji dla Zakładu Usług Komunalnych w Baborowie 

protokołem w dniu 15.12.2021 r. 

W ramach zadania wykonano następujący zakres robót: 

 przepompownia ścieków PK 1 z zasilaniem energetycznym, 

ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu - 1 kpl. 

 przepompownia ścieków PK 2 z zasilaniem energetycznym, 

ogrodzeniem   i zagospodarowaniem terenu – 1 kpl. 

 sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC fi 200 mm – 1622 m 

 przyłącza grawitacyjne PVC fi 160 mm – 981 m/50 szt. 

 sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE fi 90 mm – 1117 m 

 przyłącza ciśnieniowe PE fi 40 mm – 174 m/7 szt. 

 przepompownie przydomowe ścieków z zestawem tłocznym Kador- 

7 kpl. 

 oraz odtworzenie nawierzchni dróg powiatowych i gminnych. Łączna 

wartość zadania budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Karchów zamknęła 

się kwotą 1 814 571,49 zł brutto. Zadanie zostało zrealizowane                     

przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Programu Inwestycji 

Lokalnych w kwocie  1 100 261,92 zł. 

 

2. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Mierzęcin 

 

Wyłoniono w drodze przetargu wykonawcę robót firmę POLINSTAL Sp.             

z o.o. ul. Opolska 79A, 47-300 Krapkowice – za kwotę 411 822,45 zł 

brutto. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową, odebrane  

22.04.2021r. i przekazane do eksploatacji dla Zakładu Usług 

Komunalnych w Baborowie protokołem w dniu 17.05.2021 r. 

W ramach zadania wykonano następujący zakres robót : 

- rurociąg tłoczny ścieków PE fi 63 mm – 1234 m 

- rurociąg tłoczny ścieków PE fi 50 mm – 612 m 

- przyłącza ciśnieniowe PE fi 40 mm – 562 m/24 szt. 

- przepompownie przydomowe ścieków z zestawem tłocznym Kador – 24 

kpl 
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 Łączna wartość budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Mierzęcin 

zamknęła się kwotą 468 852,30 zł brutto. Zadanie zostało zrealizowane 

przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Programu Inwestycji 

Lokalnych w kwocie  400 000,00 zł.    

 

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 z przebudową SUW 

zostały zrealizowane w 2021 roku. W ramach zadania wykonano następujący 

zakres robót: zmodernizowano budynek SUW – roboty budowlane i montaż 

nowych urządzeń technologicznych (aerator, szafka sterownicza, pompy, 

zestaw pompowo tłoczny, sprężarka, sieci wodno - kanalizacyjne wewnętrzne, 

dmuchawa, chlorownia i sektor socjalny , instalacje elektryczne, AKPiA, 

monitoring) - zmodernizowano studnie głębinowe z wyposażeniem                   

i sieć wodno - kanalizacyjną zewnętrzną – 2 szt. 

- wybudowano zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej – 2 z 60 m3 

- zagospodarowano teren i wykonano nowe ogrodzenie oraz oświetlenie 

zewnętrzne terenu SUW 

Łączna wartość przebudowy i modernizacji SUW  zamknęła się kwotą 1 443 

892,58 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  698 111,00 zł. Zadanie 

zostało zrealizowane zgodnie z umową, odebrane 15.09.2021r.                              

i  przekazane do eksploatacji dla Zakładu Usług Komunalnych w Baborowie. 

 



17 
 

4. Wykonanie dokumentacji technicznej dla budowy kanalizacji 

sanitarnej dla wsi Borzysławice 

 

Wykonano mapy do celów projektowych oraz dokumentację techniczną 

obejmującą projekt budowlany i wykonawczy wraz z dokumentacją formalno- 

prawną  i kosztorysem inwestorskim za łączną kwotę 82 999,40 zł brutto 

oraz złożono wniosek o pozwolenie na budowę. 

 

5. Zakup dmuchaw dla oczyszczalni ścieków w Pawłowiczkach 

 

Zakupiono 2  dmuchawy DR 102 T dla oczyszczalni ścieków za kwotę                    

42 558,00 zł brutto.  

6. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dobieszów 

i Ucieszków 

Wyłoniono w drodze przetargu wykonawcę robót Przedsiębiorstwo Robót 

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

269 304,88 zł brutto. Wykonano przebudowę drogi na odcinku ok.1 km. 

Wzmocniono podbudowę na całym odcinku drogi i położono nową 

nawierzchnię asfaltową, obsypano pobocza tłuczniem kamiennym                         

i odbudowano rów na odcinku 60 m . Całkowita wartość zadania wyniosła 

291 657,14 zł brutto, z czego sfinansowano z budżetu gminy kwotę                   

143 157,14 zł a  ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego  Funduszu 

Ochrony Gruntów Rolnych w Opolu 148 500,00 zł. 

7. Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej nr 108479 O Grudynia 

Mała 

Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę drogi, opracowano 

projekt organizacji ruchu i uzyskano wszystkie wymagane prawem decyzje. 

Koszt wykonania dokumentacji 1230,00 zł brutto. 

8. Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi na osiedlu 

w Gościęcinie. 



18 
 

Wykonano mapy do celów projektowych oraz dokumentację techniczną 

obejmującą projekt budowlany i wykonawczy wraz z dokumentacją formalno- 

prawną  i kosztorysem inwestorskim za łączną kwotę 20 050,00 zł brutto. 

9. Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów 

rolnych dz. nr 1778 i 1524 w Ostrożnicy. 

Opracowano mapy do celów projektowych i dokumentację techniczną w celu 

przygotowania wniosku o dofinansowanie tego zadania w 2022 r. ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Opolu i złożono 

wniosek. Wydatki poniesione to kwota 3200,00 zł brutto. 

10. Wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 108442 O ul. Ogrodowa  

w Pawłowiczkach oraz remont parkingu 

Po uzyskaniu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na 2021 

rok w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę robót Przedsiębiorstwo 

Handlowo Usługowe „ LARIX” Sp. z o.o. ul. Klonowa 11 , 42-700 Lubliniec  

za kwotę 251 288,34 zł brutto. W ramach zadania wykonano nowe 

krawężniki, chodniki, nową nawierzchnię asfaltową, odwodnienie, oświetlenie 

przejścia dla pieszych i przebudowano parking oraz utworzono 5 nowych 

miejsc parkingowych. Na realizację zadania pozyskano z Rządowego 

Programu Rozwoju Dróg kwotę 176 064,57 zł brutto. 

11. Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej na działce gminnej nr 932/3                

w  Pawłowiczkach 

Wykonano ścieżkę pieszo - rowerową zgodnie z projektem, ustawiono ławki                 

i uporządkowano teren. Zadanie sfinansowano ze środków pozyskanych                

z EURO Country  z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata                      

2014-2020. Wydatki poniesione to kwota 61 578,75 zł brutto. 

Dofinansowanie wyniosło 44 000,00 zł.  

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

Wykonano linię kablową na odcinku 170 m, ustawiono 7 lamp ulicznych 

parkowych LED i włączono do istniejącego oświetlenia ulicznego. Wydatki 

poniesione to kwota 39 777,92 zł brutto. 
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13. Budowa oświetlenia przy ul. Łąkowej w Urbanowicach II etap 

Wykonano linię kablową na odcinku 160 m, ustawiono 5 lamp ulicznych 

parkowych LED, oświetlenie włączono do istniejącej linii oświetlenia 

ulicznego i uporządkowano teren. Wydatki poniesione to kwota 39 377,03 zł 

brutto. 

14. Zakup traktorka spalinowego 

Dla potrzeb utrzymania placów i terenów gminnych zakupiono traktorek 

spalinowy ALKO- 25 KM za kwotę 18 499,99 zł. 

W zakresie utrzymania i konserwacji urządzeń wodnych wykonano 

następujące zadania: 

 konserwacja Młynówki w Grodzisku na odcinku 900 m na kwotę 

10146,64 zł brutto 

 mikroretencja dz. nr 1669, 1670 na rowie R – O – 1 w Ostrożnicy                    

za kwotę 10000,00 zł brutto 

W zakresie transportu w 2021 r. zrealizowano następujące zadania: 

1. Drogi publiczne gminne 

 Koszenie dróg gminnych, koszt usługi za trzykrotne koszenie                  

25920,00 zł brutto 

 Odśnieżanie dróg, parkingów i ulic gminnych w sołectwach w okresie 

zimowym- 52 688,58 zł brutto 

 zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg i chodników: paliki             

do siatek, sól drogowa i piasek, asfalt na zimno, wiercenie otworów    

pod słupki - 2137,00 zł 

Zrealizowano także: 

 Remonty i naprawy przepustów: 

 odwodnienie ul. Górnej w Gościęcinie (łapacz poprzeczny) za  kwotę 

5519,12 zł  

 remont przepustu fi 500 nowe przyczółki betonowe – przy drodze 

gminnej nr 107467 O w Ostrożnicy za kwotę 1800,00 zł brutto 



20 
 

 zakup materiałów do remontu balustrady w Przedborowicach                 

na kwotę 720,00 zł 

 Odbudowa i konserwacja rowów przydrożnych 

 Chrósty ul. Polna odbudowa rowu 100 m za kwotę 1700,00 zł brutto 

 Pawłowiczki ul. Smykały odbudowa rowu na odcinku 60 m za kwotę 

940 zł brutto 

 Konserwacja rowu przy drodze gminnej Trawniki - Urbanowice                     

na odcinku 100 m za kwotę 900 zł brutto 

 Uzupełnienie i wymiana znaków drogowych i inne 

  lustra, znaki drogowe, asfalt na zimno, grysy i folia                                    

do zagospodarowania, donice, słupki i stojaki na rowery za kwotę 

5870,16 zł brutto 

 wykonanie projektu organizacji ruchu ul. Słoneczna                                 

w Gościęcinie 1968,00 zł   

 ubezpieczenie dróg gminnych – 3075,00 zł 

 aktualizacja gminnej ewidencji dróg wraz z nowym programem 

11310,00 zł +  mapy ewidencyjne -469,00 zł 

 Utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w pasie dróg gminnych 

 droga Ostrożnica – Przedborowice wycinka krzaków i redukcja koron 

drzew w obrębie wąwozu i zrąbkowanie  gałęzi oraz posprzątanie                    

za kwotę 3240 zł brutto 

 Pawłowiczki, ul. Ks. Kuliga redukcja koron klonów i akacji w obrębie 

linii energetycznej na całym odcinku za kwotę 2376,00 zł brutto 

 Pawłowiczki, ul. Ogrodowa, redukcja koron jesionów przy linii 

telefonicznej i energetycznej za kwotę 1296,00 zł brutto 

 Urbanowice, ul. Łąkowa, redukcja koron klonów i dębów w obrębie linii   

oświetlenia ulicznego i przy świetlicy wiejskiej za kwotę                      

3880,00 zł brutto 

 Naczęsławice, ul. Wolności, redukcja koron kasztanowców za kwotę 

2500,00 zł 

 Pawłowiczki, ul. Kościelna, redukcja koron lip za kwotę                             

1566,00 zł brutto 
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 Remonty dróg gminnych 

 Radoszowy, ul. Polna, remont cząstkowy 100 m2  za kwotę 7000,00 zł  

    brutto 

 Grudynia Wielka, droga gminna nr 108464 O remont cząstkowy 

tłuczniem na najbardziej zniszczonym odcinki drogi za kwotę -                  

3806,96 zł brutto 

 Pawłowiczki, Ostrożnica i Milice – Nowe Sady remont cząstkowy 

nawierzchni dróg gminnych 57 m2 na kwotę 4920,00 zł brutto 

 Pawłowiczki, ul. Szkolna, nowa nawierzchnia warstwa ścieralna                      

za kwotę18358,55 zł brutto 

 Gościęcin, ul. Kościelna II etap, wykonanie nawierzchni warstwa 

ścieralna i  obrzeża  z kostki granitowej za kwotę 75465,04 zł brutto 

 Grudynia Wielka, remont drogi gminnej nr 108464 O, nowa 

nawierzchnia warstwa ścieralna na odcinku 215 m za kwotę                    

36549,63 zł brutto 

 Urbanowice, ul. Łąkowa,  utwardzenie drogi tłuczniem na odcinku                 

ok. 20 m za kwotę 7724,00 zł brutto 

 

2. Drogi wewnętrzne gminne 

 Remonty i naprawy przepustów 

 Kózki, dz. Nr 514 ,516 Ø 400  wymiana na fi 800 z przyczółkami -             

7 mb.  za kwotę  4749,03,00 zł brutto  

 Grudynia Wielka dz. nr 334 Ø 400 - 5 m i remont nawierzchni                 

na kwotę 2123,52 zł brutto 

 Ucieszków, zakup kręgów na poszerzenie przepustu fi 500 - 5 szt.    

za kwotę 541,20 zł brutto 

 Maciowakrze  fi 400 - 7 m, przy drodze dojazdowej do gruntów 

rolnych, przebudowa na fi 800 za kwotę 6370,07 zł brutto 

 Maciowakrze fi 300 mm – 2 x 6 m na dz. nr 334 i 213 drogi rolne 

za kwotę 1920,00 zł brutto 

 Gościęcin, remont balustrady przez Potok Grudynka, zakup 

materiałów za kwotę 493,00 zł brutto 
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 Maciowakrze dz. nr 367  przepust fi 800 – 6 m przy drodze 

dojazdowej do gruntów rolnych za kwotę 2840,00 zł brutto 

 Naczęsławice przepust fi 800 – 5 m przy drodze transportu rolnego 

za kwotę 2170,83 zł brutto 

 Radoszowy przepust dz. nr 324 za kwotę 2630,55 zł brutto 

 Równanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych 

 Borzysławice dz. Nr 150 gruz i transport żużla oraz wbudowanie               

w koryto i wyrównanie  za kwotę – 7740,00 zł 

 Gościęcin – Borzysławice dz. nr 1349, 1300 wbudowanie                           

i równanie kruszywa na drodze dojazdowej do gruntów rolnych                 

za kwotę 4330,00 zł brutto 

 Borzysławice dz. nr 169 na odcinku 550 m wbudowanie żużla                   

i frezowin za kwotę 6340,00 zł brutto 

 Maciowakrze dz. nr 372 równanie i wbudowanie gruzu za kwotę 

6980,00 zł brutto 

 Konserwacja i odbudowa rowów przydrożnych 

 Naczęsławice odbudowa ok. 200 m rowu przy drodze dojazdowej    

do  gruntów rolnych, dz. nr 826 ,828 za kwotę 5519,12 zł brutto 

 Trawniki dz. nr 1004 czyszczenie rowu ok. 30 m i przepustu                     

za kwotę 1600,00 zł 

 Ostrożnica ok. 80 m rowu po ulewach przy drodze dz. nr 1641                 

za kwotę 720 zł 

 Zakup tłucznia na utwardzenie dróg dojazdowych do gruntów rolnych 

w sołectwach 1178,0 ton za kwotę 54531,72 zł brutto z transportem 

 Zakup żużla na utwardzanie dróg dojazdowych do gruntów rolnych                 

w sołectwach w ilości 3225 ton za kwotę 396,70 zł brutto                                    

z transportem  

 Utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej 

 Urbanowice, redukcja koron drzew 7 szt. i wycinka krzaków            

przy drodze  wewnętrznej dz. nr 713 za kwotę 1998,00 zł brutto 

 Przedborowice, wycinka samosiewek drzew i krzaków przy drodze 

dz. nr 48  za  kwotę 1296,00 zł brutto 
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 Ostrożnica, redukcja koron 5 szt. drzew przy drodze dz. nr 151                 

za kwotę 1981,80zł brutto 

 Remonty cząstkowe dróg wewnętrznych 

 Pawłowiczki dz. nr1047 remont cząstkowy gruzem i żużlem 250 m2  

za kwotę 3240,00 zł  brutto 

 Radoszowy, dz. nr 649 remont cząstkowy gruzem, żużlem                          

i tłuczniem na odcinku ok. 250 m za kwotę 6000,00 zł brutto 

 Maciowakrze, remont drogi wewnętrznej dz. nr 699 za kwotę 

2160,00 zł brutto 

 Ostrożnica, dz. nr 673 droga wewnętrzna, wbudowanie tłucznia              

ok. 40 ton za kwotę 2390,40 zł brutto 

 Remonty dróg wewnętrznych 

 Maciowakrze, dz. nr 334, nawierzchnia tłuczniowa, asfaltowa                   

875 m2 za kwotę 29811,39 zł brutto 

 Ucieszków, remont nawierzchni drogi wewnętrznej dz. Nr 812, 

nawierzchnia asfaltowa 720 m2 za kwotę 25217,56 zł brutto 

 Radoszowy, remont nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów 

rolnych dz. nr 584, 760  ok. 300 m za kwotę 48903,11 zł brutto 

 Grudynia Wielka, remont nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów 

rolnych dz.  Nr 334 za kwotę 6076,20 zł brutto 

 Karchów, remont nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych 

dz. nr  211 ok. 300 m gruzem i żużlem za kwotę 11700,00 zł brutto 

 Pawłowiczki remont nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów 

rolnych, dz. nr  735 ok. 200 m nawierzchnia asfaltowa za kwotę 

78117,90 zł brutto 

 Ucieszków remont nawierzchni drogi wewnętrznej dz. nr 674, 

nawierzchnia tłuczniowa za kwotę 4000,00 zł brutto. 

 

3. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

 Ucieszków, ul. Piękna, remont kolektora burzowego na odcinku 

48m fi 200 mm, remont studzienki kanalizacyjnej                         

wraz z wymianą włazu 7700,00 zł brutto 
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 Ostrożnica, remont kolektora 20 m i wpustów ulicznych 

kanalizacji burzowej przy ul. Kąty za kwotę 2400,00 zł brutto 

 Naczęsławice, remont studzienki, ul. Główna za kwotę 500,00 zł 

brutto 

 Grodzisko, remont kanalizacji deszczowej na kolektorze 

burzowym fi 200 mm na SUW za kwotę 2214,02 zł brutto 

 Gościęcin, remont pokrywy na studni przy ul. Kościelnej                     

fi 2000 mm 11 m za kwotę 1700,00 zł brutto 

 Przedborowice, remont studzienki i kolektora fi 600 za kwotę 

1952,34 zł 

 Karchów, remont kanalizacji burzowej fi 500 na odcinku 14 m 

wraz z wykonaniem nowej studzienki rewizyjnej za kwotę 

6322,20 zł brutto 

 Zakup kręgów dla sołectw na remont kanalizacji burzowych : 

Radoszowy fi 800 mm , Przedborowice fi 600 mm i Naczęsławice 

fi 400 mm i pokryw betonowych 27 m za kwotę 5177,07 zł 

brutto. Roboty remontowe z wykorzystaniem ww. 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 –     

2091,00 zł brutto 

 Zbiórka odpadów z placów i terenów gminnych oraz przekazanie                 

do utylizacji za kwotę 3195,55 zł brutto 

 Wyłoniono wykonawcę na demontaż i utylizację azbestu z posesji 

na terenie Gminy Pawłowiczki. Umowa na demontaż                      

z nieruchomości za kwotę 64505,70 zł brutto, w tym 

dofinansowanie NFOŚiGW i WFOŚiGW w Opolu  85% kosztów. 

 

5. Oczyszczanie miast i wsi - rozdział 90003 

 czyszczenie rowów komunalnych 

 Radoszowy, rów komunalny 170 m  na kwotę 1700,00 zł brutto 
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 Kózki R – G – 13 ,  200 m  z wywozem mułu za kwotę 3985,20 zł 

brutto 

 Naczęsławice R - A - 1 od wylotu z oczyszczalni ścieków, 325 m 

za kwotę 7574,00 zł brutto 

 Utrzymanie przystanków i tablic ogłoszeniowych- rozdział 90004 

 Wymiana zbitych szyb w wiatach w Ucieszkowie na blachę za kwotę 

180,00zł brutto 

 zakup tablic ogłoszeniowych dla sołectw: Przedborowice, Kózki, 

Grudynia Wielka, Dobieszów i Jakubowice za kwotę 10694,85 zł 

brutto 

6. Utrzymanie placów gminnych i zieleni- rozdział 90004 

 zakup krzewów i kwiatów dla sołectw za kwotę 7667,00 zł brutto 

 zakup kory, nasion traw, środków ochrony i nawozów za kwotę 

2110,07 zł  

 zakup regulaminów na place zabaw 15 szt. za kwotę 3926,78 zł 

brutto 

 zakup urządzenia zabawowego „TYROLKA”, plac zabaw                    

w Pawłowiczkach za kwotę 8364,00 zł brutto 

 zakup urządzenia zabawowego „Bocianie gniazdo”, plac zabaw          

w Ostrożnicy za kwotę 4428,00 zł brutto 

 Urbanowice dz. 331, redukcja koron drzew brzóz 10 szt. za kwotę 

1944,00 zł brutto 

 Pawłowiczki, park A. Mickiewicza, redukcja korony lipy za kwotę 

1566,00 zł brutto 

 

7. Oświetlenie uliczne dróg gminnych 

 Serwis oświetlenia – wymiana opraw na LED – 5 szt.                                  

przy ul. Spółdzielczej w Naczęsławicach na kwotę 347,57 zł brutto 

 Montaż lamp solarnych „BOCIAN”, przy ul. Szkolnej w Trawnikach-           

1 szt. i ul. Słonecznej w Pawłowiczkach- 2 szt.  za kwotę 21033,00 zł 

brutto  
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 Montaż lamp solarnych FP06A przy ul. Pięknej -1 szt., ul. Lipowa -          

2 szt. w Ucieszkowie, przy ul. Głównej w Radoszowach- 1 szt.                      

i ul. Kozielskiej w Urbanowicach- 1 szt. łącznie za kwotę 17798,00 zł  

    brutto 

 

Na gospodarkę komunalną wydatkowano 194 842,69 zł.                          

Na ubezpieczenie budynków będących własnością Gminy Pawłowiczki 

wydatkowano - 1 243,00 zł. W budynkach komunalnych, w których Gmina 

Pawłowiczki jest współwłaścicielem, na koszty zarządu nieruchomością 

wspólną (opłaty dla zarządcy) wydatkowano 66 355,23 zł.  

Kwotę w wysokości 20 990,84 zł stanowiły opłaty związane z bieżącą 

eksploatacją budynków w budynkach administrowanych przez gminę (m.in. 

opłata za wodę i odprowadzenie ścieków, usługa kominiarska, energia                

na klatkach schodowych, paliwo do koszenia). Na bieżące remonty, usuwanie 

awarii oraz zakup materiałów do bieżących remontów gmina wydatkowała 

kwotę 13 677,80 zł. Na zlecone usługi remontowe w budynkach 

komunalnych poniesiono wydatki w kwocie 55 979,13 zł. 

W roku 2021 wpłynęło sześć wniosków o przydział lokalu socjalnego,                   

z czego cztery z nich nie spełniały kryteriów dotyczących przyznania lokalu 

(stałe miejsce zamieszkania poza gminą Pawłowiczki, zbyt mały metraż lokali 

socjalnych w stosunku do potrzeb). Na chwilę obecną gmina nie dysponuje 

wolnymi lokalami. 

4.4.1 Działalność gospodarcza 

W 2021 roku na terenie Gminy Pawłowiczki zarejestrowanych było            

254 przedsiębiorców. Główne rodzaje prowadzonej działalności według 

polskiej klasyfikacji działalności to: 

- transport drogowy towarów  -  88  

- wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych  -  88 
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- tynkowanie  -  80 

- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków  -  77 

- posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian  -  77 

- malowanie i szklenie  -  69 

- konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli            

   66 

- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową  -  62 

- wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych  - 56 

- sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej  

  lub Internet  -  53 

- wykonywanie instalacji wod.-kan., cieplnych, gazowych, klimatyzacyjnych           

  50 

- wykonywanie instalacji elektrycznych  -  44 

 

Jak wynika z powyższych danych, w dalszym ciągu wiodącą 

działalnością w gminie są usługi związane z transportem drogowym                

i robotami budowlanymi.   W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.                 

do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej dokonano 

wpisu 20 nowych przedsiębiorców. Najczęściej przedmiotem ich działalności 

były: konserwacja i naprawa pojazdów mechanicznych, transport drogowy 

towarów, usługi budowlane, usługi kosmetyczne, usługi drukarskie.                            

W ww. okresie zlikwidowanych zostało 11 działalności gospodarczych, 

których najczęściej przedmiotem były usługi dla rolnictwa i usługi 

ogólnobudowlane. W CEIDG dokonano również 31 zmian wpisów na wniosek 

przedsiębiorców, dokonano również 6 zawieszeń wykonywania działalności 

gospodarczej, tym samym sześciu przedsiębiorców wznowiło swoją 

działalność po okresie zawieszenia. Najmłodszy przedsiębiorca figurujący                

w CEIDG ma poniżej 21 lat, a najstarszy 87 lat.  Firmy na terenie gminy 
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prowadziły 132 kobiety i 318 mężczyzn. W ciągu minionego roku obsługiwani 

byli również przedsiębiorcy spoza terenu naszej gminy. 

4.5. Ochrona zdrowia 

W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, mieszkańcy Gminy 

Pawłowiczki, obsługiwani byli w 2021 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. W wymienionych obiektach ogółem przyjmuje 3 lekarzy 

rodzinnych, lekarz ginekolog i lekarz stomatolog. Ponadto część budynku                 

w Pawłowiczkach przeznaczona jest na działalność gospodarczą, mieści się      

w nim: gabinet psychologiczny, gabinet logopedyczny, salon fryzjerski                       

i kosmetyczny. Swoją siedzibę mają tam również Caritas z gabinetem 

rehabilitacji i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.  Ważniejsze zadania                   

i wydatki związane z eksploatacją i dbałością o budynek Ośrodka Zdrowia                

w Pawłowiczkach to:  

 -remont kanalizacji - 8.929,80 zł,  

- remontu kominków wentylacyjnych - 14.700 zł, 

- wymiana drzwi wejściowych do budynku - 6.888 zł  

- wymiana skrzynki bezpiecznikowej w kotłowni - 688,80 zł 

- wykonanie podejść wodno-kanalizacyjnych, wymiana rur wod.-kan. –    

   2.290 zł, 

- obsadzenie krawężników i zagospodarowanie terenu koło budynku –                    

  1.750 zł,  

- remont pomieszczeń socjalnych- 12.798,81 zł. 

                                                                                                                              

W rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne na plan 204.471 zł, 



29 
 

wykorzystano 187.596,30 zł.  Mieszkańcy gminy korzystają również z usług 

Stacji Opieki Caritas Diecezji Opolskiej i Gabinetu Rehabilitacji                         

w Pawłowiczkach.   Działalność Stacji Opieki poprawiła jakość życia objętych 

opieką pacjentów, zwłaszcza samotnych i w podeszłym wieku. Pielęgniarki 

dotarły z pomocą medyczną i pielęgnacyjną do każdego pacjenta, który 

wymagał jej zarówno w dni powszednie jak i w niedziele czy święta.                     

We współpracy z rehabilitantem gabinetu rehabilitacyjnego pielęgniarki 

usprawniały chorych z ograniczoną sprawnością fizyczną  spowodowaną 

chorobą. Pacjenci umiejący samodzielnie się poruszać, korzystali                  

z rehabilitacji ambulatoryjnie w gabinecie rehabilitacyjnym                                  

w Pawłowiczkach. Porady udzielane przez pielęgniarki i rehabilitanta 

pomogły opiekunom chorych odnaleźć się w obliczu choroby członka rodziny, 

a także uzyskać instruktaż pielęgnowania chorego. Stacja Opieki Caritas 

objęła opieką pielęgniarską 100 osób w środowisku domowym, liczba wizyt 

domowych to 1041. Z gabinetu rehabilitacji skorzystało 538 pacjentów, 

liczba wizyt w gabinecie - 3773. W 2021 roku wykonano następujące 

czynności i zabiegi:  

1.czynności higieniczno-pielęgnacyjne – 218,  

2.czynności zabiegowe – 314 

3.czynności diagnostyczne – 1848 

4.czynności z zakresu usprawniania – 80 

5.czynności socjalno-bytowe – 32 

6.zabiegi z zakresu kinezyterapii – 1271 

7.zabiegi z zakresu elektrolecznictwa – 3642 

8.zabiegi z zakresu masażu – 1119 

9.zabiegi z zakresu pola magnetycznego – 1352 

10.zabiegi z zakresu światłolecznictwa – 2138 

 

Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                    

i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021  został przyjęty uchwałą Rady 

Gminy Pawłowiczki Nr XX/143/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku.                          
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Na realizację ww. programu wydatkowano kwotę 91.516,52 zł. Główne 

założenia programu to: 

1. 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. 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, 

pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed 

przemocą w rodzinie. 

3. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej                

dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków. 

4. Działalność Gminnej Komisji  Rozwiązywania  Problemów  

Alkoholowych. 

Założenia programu były realizowane w dalszym ciągu w oparciu                            

o „Diagnozę problemów społecznych Gminy Pawłowiczki”, opartą                        

na wynikach badań zleconych przez gminę. 

W opracowaniu została przedstawiona  skala problemów społecznych   

dot. uzależnień od alkoholu, wyrobów tytoniowych, narkotyków i problemu 

przemocy na terenie gminy. Dzięki zebranym tam danym, zostały 

zaplanowane i zrealizowane odpowiednie  działania profilaktyczne.  Działania 

prowadzone były między innymi poprzez szkoły podstawowe. W szkołach 

podstawowych w Maciowakrzu, Ostrożnicy i w Pawłowiczkach zostały 

przeprowadzone pogadanki i konkursy wiedzy z nagrodami. Uczniowie 

wykazali się wiedzą o zdrowym trybie życia i o uzależnieniach. Najlepsi 

otrzymali nagrody rzeczowe. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym                           

w Gościęcinie został zrealizowany program profilaktyczny „Archipelag 

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

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto w czterech szkołach 

podstawowych zostały zorganizowane warsztaty profilaktyczne, prowadzone 

przez firmy zewnętrzne: 
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1. Naczęsławice- warsztaty na temat cyberprzemocy i bezpieczeństwa                       

w Internecie 

2. Gościęcin - warsztaty pt. „Cyberprzemoc” i „Radzenie sobie                            

z emocjami” 

3. Pawłowiczki - warsztaty pt. „Integracja klasy i grupy w dobie COVID -

19” 

4. Ostrożnica - spotkanie z uczniami na temat bezpieczeństwa                           

w przestrzeni internetowej oraz warsztaty profilaktyczne z zakresu 

zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w obszarze ograniczenia szkód 

wywołanych epidemią COVID – 19 pt. „Nie bój się lęku”                         

dla kl. IV – VIII. 

W szkołach w Gościęcinie, Ostrożnicy, Naczęsławicach i Maciowakrzu 

odbył się koncert profilaktyczny pt. „Życie – spacer po kamieniach”. Kwota 

wydatkowana na realizację wymienionych działań to 16.320 zł. Dla Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Pawłowiczkach zostały zakupione za kwotę                       

1.499,35 zł gry planszowe.  Nauczyciele z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego                

w Jakubowicach uczestniczyli w szkoleniu nt. uzależnień i innych 

problemów, z jakimi spotykają się dzieci w wieku szkolnym,                                   

a w Pawłowiczkach w szkoleniu on-line nt. „Procedur reagowania na przemoc 

wobec dziecka – Niebieskie Karty”. Koszt szkoleń - 1.280 zł. Dla szkół                        

w Gościęcinie, Maciowakrzu  i w Pawłowiczkach, zostały zakupione materiały 

profilaktyczne do realizacji zajęć z zakresu uzależnień i zagrożeń w sieci                    

na kwotę 1.669 zł. 

W 2021 roku odbyły się również festyny i wycieczki organizowane                     

dla dzieci przez Sołectwa lub OSP. Ochotnicza Straż Pożarna w Gościęcinie 

zorganizowała dwa wyjazdy dla dzieci i młodzieży, połączone z pogadanką                  

na temat uzależnień. Pierwszy wyjazd odbył się w lipcu na spływ kajakowy 

Małą Panwią. Brała w nim udział Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza przy OSP, 

koszt wyjazdu to 2.030 zł. Drugi wyjazd w październiku, połączony                         

ze Sołectwem Mierzęcin to wycieczka do ogrodu zoologicznego we Wrocławiu 

– koszt 1.930 zł.  Sołectwo Dobrosławice zorganizowało dla swoich dzieci dwa 

festyny- w sierpniu pn. „Postaw na rodzinę” z dofinansowaniem w kwocie 
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300,12 zł, a w grudniu z okazji Mikołajek – wydatek to 554,39 zł. Również 

Sołectwo Ucieszków  zorganizowało dla dzieci festyn z okazji Dnia Dziecka, 

kwota dofinansowania to 886,24 zł. Natomiast Sołectwo Naczęsławice 

zorganizowało we wrześniu festyn pn. „Wolni od uzależnień”, kwota 

dofinansowania to 1.100 zł, za którą to została wynajęta dmuchana 

zjeżdżalnia dla najmłodszych. Wszystkie festyny były połączone                             

z pogadankami lub konkursami plastycznymi nt. 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 Konsultacyjny mieści się w budynku Ośrodka Zdrowia                  

w Pawłowiczkach i prowadzony jest przez psychologa, który pozostawał                 

do dyspozycji mieszkańców 2 dni w miesiącu. W 2021 roku z pomocy 

psychologa skorzystało 36 osób, którym udzielono 94 porady.                         

Koszt utrzymania Punktu Konsultacyjnego 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 popołudniowej. Świetlice sukcesywnie są remontowane                 

i wyposażane  w nowy sprzęt.  Koszt utrzymania świetlic profilaktyczno – 

środowiskowych w 2021 roku wraz z remontami wyniósł 26.496,34 zł.  

Podobnie jak w ubiegłych latach, działała 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 2021 roku wpłynęło sześć zgłoszeń dotyczących przypadków nadużywania 

alkoholu oraz stosowania przemocy w rodzinie. Komisja w sprawie tych  osób 

podjęła czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku 

poddania się leczeniu w placówce uzależnienia od alkoholu. Ponadto Komisja 

kontynuowała swoją pracę z  osobami uzależnionymi, w sprawie których 

zgłoszenia wpłynęły w latach wcześniejszych. Z uwagi na pandemię, nie było 
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możliwości zorganizowania  jednodniowej wycieczki autokarowej dla dzieci,  

jak w poprzednich latach. Działalność Komisji to również udział w pracach 

Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie, działającym                      

przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Komisja dokonała również 

wyboru podmiotu, do opracowania nowej Diagnozy Problemów Społecznych                      

dla gminy. 

W 2021 roku 22 punkty handlowe posiadały zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych na terenie gminy. W ubiegłym roku wydano                

osiem nowych zezwoleń dla przedsiębiorców, których zezwolenia utraciły 

ważność, w tym dla jednego baru i dwóch sklepów. Według oświadczeń 

przedsiębiorców, prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w 2021roku 

sprzedano ogółem napojów alkoholowych w kwocie 3.630.420,50 zł, w tym:   

- do 4,5 % alkoholu oraz piwa na kwotę 1.753.543,26 zł                                                                                                                                             

- od 4,5 do 18 % alkoholu (za wyjątkiem piwa) na kwotę 208.809,19 zł                                                                      

- pow. 18 % alkoholu na kwotę 1.668.068,05 zł. 

4.6. Oświata, kultura i sport 

W okresie sprawozdawczym tj. w 2021 r. 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:  90 dzieci, 

Publiczna Szkoła Podstawowa: 173 uczniów; 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gościęcinie, ul. Szkolna 22,                           

47-270 Gościęcin, w skład którego wchodzą: 

Publiczne Przedszkole: 61 dzieci, 

Publiczna Szkoła Podstawowa: 118 uczniów; 
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Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrożnicy, ul. Kościelna 42,                         

47-280 Pawłowiczki, w skład którego wchodzą: 

Publiczne Przedszkole: 36 dzieci, 

Publiczna Szkoła Podstawowa: 56 uczniów; 

 

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

w skład którego wchodzą: 

Publiczne Przedszkole: 3 dzieci, 

Publiczna Szkoła Podstawowa: 18 uczniów; 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Maciowakrzu, ul. Kościuszki 20,                   

47-280 Pawłowiczki: 6 oddziałów szkolnych – 44 uczniów, oddział 

przedszkolny –17 dzieci; 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Naczęsławicach, ul. Główna 19,                    

47-270 Gościęcin: 8 oddziałów szkolnych – 89 uczniów, oddział 

przedszkolny- 20 dzieci. 

 

Wykonanie budżetu w zakresie oświaty  w  2021 roku w rozbiciu                 

na poszczególne jednostki: 

 

 

 

Nazwa jednostki Plan w zł Wykonanie w zł 

ZGSP Pawłowiczki 4 314 152,00 4 069 068,15 

ZGSP Gościęcin 2 677 234,82 2 522 618,30 

ZSP Ostrożnica  1 856 805,45 1 757 938,43 

ZSP Jakubowice 1 109538,00 1 063 925,20 

PSP Maciowakrze 1 168 270,49 1 123 207,12 

PSP Naczęsławice 1 603 891,73 1 552 175,87 

GZEAS 627 759,37 543 074,90 

razem 13 357 651,86 12 632 007,97 
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W 2021 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 ponad 260 uczniów 

uczęszczających do szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę 

Pawłowiczki.  Usługę dowożenia wykonywała firma GTV BUS Polska                   

Sp. z o.o. Oddział Kędzierzyn-Koźle, wyłoniona w drodze przetargu 

nieograniczonego – 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 w 2021 roku wyniósł łącznie 121 183,75 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                   

pięciu uczniów niepełnosprawnych w 2021 roku wyniósł 30 686,04 zł,              

ze środków własnych gminy, na podstawie umów zawartych z przewoźnikami 

(Kocur, PKS Głubczyce). 

Szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Pawłowiczki realizowały 

wypłatę stypendiów szkolnych za wyniki w nauce lub osiągnięcia w sporcie 

oraz dowóz uczniów na zawody sportowe. Na wypłatę stypendiów 

motywacyjnych dla uczniów za osiągnięte wyniki wydatkowano kwotę    

12 720 zł. Dowozy uczniów na zawody sportowe w 2021 roku to koszt 

3 904,72 zł. 

W 2021 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 69 305,67 zł. 

W 2021 roku kwota dotacji celowej z budżetu państwa                            

na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie prowadzenia 

wychowania przedszkolnego wyniosła 244 186 zł. Dotacja została 
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wykorzystana przez gminę zgodnie z przeznaczeniem, tj. na wydatki bieżące 

w rozdz. 80103 i 80104 oraz 80149. 

W ramach środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 

Gmina Pawłowiczki otrzymała zwiększenie subwencji o kwotę 21 000 zł,                

z przeznaczeniem na uruchomienie zajęć wspomagających uczniów                     

w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Realizacja zajęć odbywała się                         

w szkołach, z uwzględnieniem potrzeb uczniów w tym zakresie. 

Laboratoria Przyszłości to program realizowany w 2021r., skierowany 

do szkół podstawowych, którego celem jest budowanie kompetencji 

kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach programu szkoły 

otrzymały z budżetu państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia 

technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród 

dzieci i młodzieży. Łączna kwota wsparcia wyniosła 240 000 zł. 

W lipcu 2021 roku w szkołach podstawowych została zakończona 

realizacja projektu dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej i budżetu 

państwa pn.:„Kompetencje dla młodego Europejczyka w Gminie Pawłowiczki”. 

Projekt rozpoczął się 3 września 2018 r. i pierwotnie trwać miał                          

do 30 czerwca 2020 r. W związku z ogłoszeniem stanu epidemii i związanymi 

z tym utrudnieniami organizacyjnymi, harmonogram realizacji programu 

został przedłużony do lipca 2021 roku. Wykorzystana kwota dofinansowania 

otrzymanego w 2021r. wyniosła 69 278,70 zł, natomiast realizacja całości 

zadania zamknęła się w kwocie 1 028 530 zł. 

W 2021 r. wydano 15 decyzji przyznających pracodawcom 

dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, na łączną 

kwotę 100 191,53 zł. Realizacja wypłaty nastąpiła ze środków Funduszu 

Pracy. 

W 2021 roku  przeprowadzono jedno postępowanie  egzaminacyjne                  

na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 

W 2021 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 ZSP w Jakubowicach zastosowano 
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przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora na okres następnego roku 

szkolnego.  

W przypadku Szkoły Podstawowej w Maciowakrzu ogłoszono konkurs 

na stanowisko dyrektora szkoły. Do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat. 

 Pełnienie obowiązków dyrektora szkoły na rok szkolny 2021/2022 

powierzono nauczycielce ww. szkoły. 

4.6.1. Biblioteka i jej filie 

Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach  działa od 2006 r. jako 

samodzielna instytucja kultury. Wypełniając działalność statutową, pracuje 

w oparciu o plan pracy. Polega ona na gromadzeniu i opracowywaniu 

zbiorów i udostępnianiu ich na zewnątrz jak i na miejscu, propagowaniu                                

i rozwijaniu czytelnictwa oraz własnych zainteresowań.  Realizuje zadania 

zgodnie z misją i wizją biblioteki. 

Sieć biblioteczna to: 

 filia biblioteczna Gościęcin, 

 filia biblioteczna Trawniki, 

 filia biblioteczna Maciowakrze, 

 filia biblioteczna Jakubowice. 

Zapewniają one mieszkańcom gminy dostęp do zbiorów bibliotecznych, 

informacji i edukacji oraz bezpłatny dostęp do szerokopasmowego Internetu,                       

możliwość drukowania, skanowania i kopiowania. 

Wychodząc  naprzeciw oczekiwaniom czytelników i użytkowników biblioteki  

powstał katalog „MATEUSZ”, który usprawnia pracę biblioteczną. Ponadto 

placówka oferuje możliwość korzystania z elektronicznej platformy cyfrowej 

www.libria.ibuk.pl/ ”Konsorcjum Opolskie Biblioteki Publiczne”/. W 2021r. 

można było skorzystać z 2250 pozycji. Zanotowano łączną liczbę otwartych 

stron- 289 , liczba czytelników - 77. W 2021 roku czytelnicy otrzymali dostęp                            

do audiobooków na platformie Legimi. Tu łączna liczba użytkowników- 13,  

liczba wypożyczeń e-booków – 719. Przeczytano o-line 414 książek.                  



38 
 

W roku 2021 Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach                

wraz z filiami zakupiła i opracowała ze środków dotacji podmiotowej                   

758 woluminy na kwotę 18.042,41 zł. Otrzymała w darze z DKK                      

26 książek na kwotę 514,33 zł oraz 25 książek  z Czystego Regionu na temat 

ekologii na kwotę 543,55 zł. Z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 zakupiono 392 książki za kwotę                   

8.077 zł w tym dla : 

 GBP  Pawłowiczki  zakupiono 541 pozycji na kwotę  12.524,28 zł,  

 filii bibliotecznej w Gościęcinie 286 woluminów na kwotę 6.915,99 zł, 

 filii bibliotecznej w Jakubowicach 141 szt.  na kwotę  3.218,89 zł, 

 filii bibliotecznej w Maciowakrzu 123 szt.  na kwotę 2.614,44 zł, 

 filii bibliotecznej w Trawnikach 59 szt. na kwotę  845,81 zł. 

 Zakup czasopism zamknął się w kwocie 472,62 zł/w tym trzy  tytuły 

czasopism bibliotecznych-  Poradnik Instytucji Kultury, Biblioteka w Szkole            

i  Biblioteka Publiczna/. 

 

 Udostępnienia zbiorów 

 

Wypożyczalnia 

 
Rok 2021 

Liczba odwiedzin 
aktywnie 
wypożyczających 

Liczba 
użytkowników 

Liczba 
wypożyczonych 
książek 

 i czasopism 

GBP Pawłowiczki 1586 292 3660 

Filia Gościęcin 669 193 2241 

Filia Jakubowice 309 59 893 

Filia Trawniki 568 102 1763 

Filia Maciowakrze 83 51 131 

Razem 3215 697 8688 
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Działalność informacyjna 

 
Rok 2021 

 
 Czytelnia 

internetowa 

 
Czytelnia 

 
Odwiedziny, 

wycieczki                
i prelekcje 

 
Razem 

odwiedzających 

GBP Pawłowiczki 317 173 1522 3598 

Filia Gościęcin 254 630 730 2283 

Filia Maciowakrze 14 165 129 617 

Filia Jakubowice 0 0 26 594 

Filia Trawniki 36 39 124 282 

 

Pozyskane środki 

 Dotacja podmiotowa biblioteki w  roku  2021 r. wyniosła 364.242,00 zł 

 Instytut Książki przekazał  24 pozycje  książkowe  na kwotę  514,33 zł 

dla czytelników Dyskusyjnego Klubu Książki w  Pawłowiczkach. 

 W roku 2021 otrzymano darowiznę w kwocie 1450,00 zł. 

  Dofinansowanie na realizację projektu „Integracja poprzez sztukę”,                

z „Eduko – Bardzo Młoda Kultura 2019-2021w kwocie 6.500,00 zł. 

 

Zrealizowane projekty 

Biblioteka zakupiła dwa domki „Uwolnionych książek”, które zostały 

postawione  w Ostrożnicy i  Ucieszkowie, ta inicjatywa wolnego dostępu                   

do książki cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców wsi 

Pawłowiczki,  dlatego postanowiono, na prośbę mieszkańców wsi Ostrożnica      

i Ucieszków, ją powtórzyć. W domku znajdują się książki, które                      

mieszkańcy mogą zabrać do domu bez zobowiązań, ale również mogą 

przynieść swoje, już przeczytane książki.        

Współpracowano również w 2021r. z Fundacją Galeria Przechodnia, 

wypożyczano prace młodych artystów. Wystawy były udostępniane na terenie 

wsi Pawłowiczki i Naczęsławice. 

 

Promocja czytelnictwa i inne działania kulturalne bibliotek  

Placówka w ramach działalności kulturalnej zorganizowała pasowanie                  

na czytelnika uczniów klas I szkół podstawowych w bibliotece                                  

w Pawłowiczkach i filiach bibliotecznych. W ramach uzyskanego grantu                
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pn. „Integracja poprzez sztukę” uczniowie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 

w Pawłowiczkach uczestniczyli w warsztatach bębniarskich, nauki gry               

na afrykańskich bębnach, w  warsztatach tworzenia mozaiki artystycznej 

oraz w warsztatach z tańca intuicyjnego  dla dzieci i dorosłych. 

Zorganizowano w plenerze  koncert  pt. „Piosenką do lata”                                  

dla lokalnej społeczności. Odbyło się spotkanie autorskie z autorką 

poczytnych powieści w bibliotekach naszej gminy, w ramach projektu 

„Zaczytane opolskie”. Seniorzy uczestniczyli w spotkaniu  pn. „Żeby tak się 

chciało chcieć – moc w zasięgu ręki”. Narodowe Czytanie dzieła G. Zapolskiej 

„Moralność Pani Dulskiej” pod patronatem honorowym Pary Prezydenckiej 

odbyło się w GBP w Pawłowiczkach oraz filii bibliotecznej w Gościęcinie. 

„Wielki człowiek mała książka” była to kampania społeczna mająca na celu 

promowanie  czytelnictwa, która  cieszyła się dużym  zainteresowaniem 

wśród rodziców i dzieci. Przeprowadzono szkolenie dla pracowników                       

z kodowania, podczas którego mieli okazję zapoznać się z podstawowymi 

informacjami o kodowaniu, jego działaniu, możliwościach oraz korzyściach. 

We współpracy z członkami Mniejszości Niemieckiej w Pawłowiczkach, 

zorganizowano warsztaty  „Las w szkle” dla dzieci z  całej gminy. Odbyło się 

także szkolenie dla rolników przez agencję ochrony środowiska, na temat  

środków ochrony roślin. Przeprowadzono warsztaty z karykatury                         

dla młodzieży klas VII i VIII z ZSP w Pawłowiczkach. Przygotowano wystawę 

prac artystów malujących ustami i nogami z Wydawnictwa Amun                          

w  Raciborzu. Zorganizowano warsztaty integracyjne z biżuterii dla seniorów 

i młodzieży. Odbył się konkurs recytatorski pn. „Tu moja Ojczyzna tu mój 

dom” dla uczniów klas III szkół podstawowych. Odbyło się spotkanie                      

z psychiatrą na temat „Zaburzeń snu, nastroju i pamięci”. 

W dobie epidemii także w 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna 

w Pawłowiczkach, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników 

zaproponowała usługę  „Książka do domu”. Była to akcja skierowana do osób 

starszych, chorych, niepełnosprawnych.  Jest ona nadal aktualna. 



41 
 

W trakcie roku na bieżąco dokonywano przeglądu księgozbioru. 

Przygotowano książki do wycofania z ubytkowania. Uzupełniono katalog 

biblioteczny. 

Biblioteka prowadzi stronę: www.gbp-pawlowiczki.wbp.opole.pl,            

po zmianie od nowego roku www.biblioteka-pawlowiczki.pl, przeglądało ją                         

3736 użytkowników. Dostępne i aktualne informacje o działalności są 

również zamieszczane na portalu www.facebook.com/pawlowiczki.gbp 

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Pawłowiczkach zatrudnionych było                  

w 2021 r. sześciu pracowników. 

 Podsumowując, działalność GBP i jej filii opierała się w 2021 r.                      

nie tylko na działalności ściśle związanej z jej podstawowym 

funkcjonowaniem, ale również na kreowaniu i  propagowaniu kultury                   

w gminie, rozwijaniu zainteresowań mieszkańców. Różnorodne działania 

skierowane m.in. do dzieci, młodzieży i seniorów stanowiły bogatą ofertę, 

mimo trudnej sytuacji i ograniczonych możliwości z powodu epidemii. 

4.6.2. Roczny Program Współpracy                                   

z Organizacjami Pozarządowymi 

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok 

został przyjęty uchwałą Nr XVIII/125/20 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia               

26 listopada 2020 roku. Uchwalenie programu było poprzedzone 

konsultacjami społecznymi projektu programu, które zostały 

przeprowadzone od 27.10. do 09.11.2020 r. Projekt programu został 

zamieszczony na stronie internetowej urzędu, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń 

w urzędzie. Program określa formy, zasady i zakres współpracy organów 

samorządowych Gminy Pawłowiczki z organizacjami pozarządowymi a także 

priorytety zadań publicznych, których realizacja związana będzie                          

z udzieleniem pomocy publicznej. Celem głównym programu jest budowanie   

i umacnianie partnerstwa pomiędzy gminą a organizacjami, służące 

poprawie jakości życia  mieszkańców i zaspakajania ich potrzeb. Celami 

http://www.gbp-pawlowiczki.wbp.opole.pl/
http://www.biblioteka-pawlowiczki.pl/
http://www.facebook.com/pawlowiczki.gbp
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szczegółowymi programu są wspieranie rozwoju aktywności społeczności 

gminy i jej zaangażowania w proces rozwiązywania problemów lokalnych,                                                                                                                  

integracja podmiotów realizujących różne inicjatywy w sferze zadań 

publicznych, wsparcie dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, 

służące ich rozwojowi i lepszemu przygotowaniu do współpracy z gminą                 

w zakresie realizacji zadań publicznych.  

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. 

W 2021 r. zostały ustalone  następujące priorytetowe zadania: 

1.Upowszechnianie kultury fizycznej  na terenie Gminy Pawłowiczki:                                                            

a)organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych,                                                              

b)wspieranie organizacji sportowych,                                                                                                                          

c) wspieranie systemu współzawodnictwa i szkolenie młodzieży sportowo 

uzdolnionej,                                                                                                         

d) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu zwłaszcza w dyscyplinach: 

piłka nożna, tenis stołowy, sporty walki i kolarstwo przełajowe,                                                                                                                                                                

e) rozwijanie wśród ludności gminy, w szczególności wśród dzieci i młodzieży 

zamiłowania do uprawiania sportu.  

2.Opieka pielęgnacyjna mieszkańców Gminy wraz z rehabilitacją zdrowotną:                                         

a) pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu,                                                          

b) ochrona zdrowia mieszkańców gminy, ze szczególnym uwzględnieniem 

działań na rzecz osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                

c) udzielenie świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji, osobom 

wymagającym interwencji terapeutycznej i usprawnienia leczniczego.  

3.Kultura i tradycja:                                                                                                                                                                     

a) krzewienie, popularyzacja i rozwój kultury i tradycji mniejszości 

narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,                                                                                                                                                                        

b) wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony, zachowania i rozwoju 

tożsamości kulturowej mniejszości narodowych. 
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Wysokość środków, jakie zostały ujęte w budżecie gminy, na realizację zadań 

to 211 .000 zł. 

Realizując program współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

zostały ogłoszone dwa otwarte konkursy ofert:  

- w listopadzie 2020 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 kwota 136.000 zł. Złożona została  jedna oferta                  

przez Caritas Diecezji Opolskiej z siedzibą w Opolu. Komisja konkursowa 

powołana przez Wójta Gminy dokonała formalnej, merytorycznej i finansowej 

oceny oferty. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Komisja przedstawiła 

Wójtowi propozycję zawarcia umowy na realizację ww. zadania na kwotę 

136.000 zł.  

- 04 lutego 2021 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 opiewała na kwotę 75.000 zł. Złożone zostały 4 oferty przez 

LZS Maciowakrze, LKS SPARTA Głubczyce, LUKS POLONIA Gościęcin  i LKS 

BRYKSJUSZ Gościęcin.  Komisja konkursowa powołana przez wójta gminy 

dokonała oceny formalnej, merytorycznej i finansowej ofert. Wszystkie  

spełniały wymogi konkursowe. Komisja przedstawiła wójtowi propozycje 

udzielenia dotacji na realizację ww. zadania w wysokości:  

1.LZS Maciowakrze -  12.733,20 zł 

2.LKS SPARTA Głubczyce  -  6.500 zł 

3. LKS POLONIA Gościęcin  -  36.200 zł 

4. LKS BRYKSJUSZ Gościęcin  -  19.566,80 zł 
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4.7. Pomoc społeczna 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach w 2021 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 2021r. przeznaczono ogółem 145 977,00 zł, z czego 

środki własne gminy wyniosły 29 196,00 zł a dotacja z budżetu państwa – 

116 781,00 zł. W ramach programu pomocą w formie gorącego posiłku 

objęto 22 osoby, a zasiłek na zakup żywności otrzymało 173 osoby. Środki                        

na realizację programu wydatkowano na zasiłki celowe na żywność -                       

139 900,00 zł, gorący posiłek – 6 077,00 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 2021r. gmina otrzymała dofinansowanie do świadczonych usług 

opiekuńczych w wysokości 11 196,78 zł. Usługi opiekuńcze w ramach 

programu świadczono dla 7 osób. 

 

3. Projekt „Nie- Sami- Dzielni II” 

Rada Gminy Pawłowiczki w dniu 24 września 2020 r. podjęła uchwałę                  

nr XVI/118/20 o przystąpieniu Gminy Pawłowiczki do realizacji projektu             

pn. „Nie- Sami- Dzielni II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja 
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Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

jako partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. Celem 

projektu jest rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby 

niesamodzielne poprzez świadczenie usług asystenckich i opiekuńczych.                

Od początku realizacji projektu wsparciem objęto dziewięć osób. Zatrudniono                      

jedną osobę świadczącą usługi opiekuńcze. Wydatki na realizację projektu                  

od 26.10.2020r. do 31.12.2021r. wynoszą 67 341,56 zł, z czego 

dofinansowanie- 63 637,78, środki własne- 3 703,78 zł.  

 

4.Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie Gminy Pawłowiczki na lata 2021-2023, przyjęty 

Uchwałą nr XX/137/21 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28 stycznia 2021r.  

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 2021r. odbyło się 17 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 5 sztuk, 8 sztuk z Policji). 

Pracownicy socjalni działali również interwencyjnie na zgłoszenia anonimowe 

i telefoniczne. W 2021r. kontynuowano działalność Gminnego Punktu 

Konsultacyjnego, w którym udzielane jest poradnictwo psychologiczne.                     

Na działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wydatkowano 

kwotę 4 238 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 2021r.  
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5.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. 

W 2021r. w ośrodku pojawił się wakat na stanowisku asystenta rodziny, 

którego zadaniem jest praca z rodziną w zakresie właściwego sprawowania 

funkcji opiekuńczo-wychowawczej nad dziećmi, właściwego prowadzenia 

gospodarstwa domowego, poprawy funkcjonowania rodziny.                                

Po przeprowadzeniu naboru zatrudniono pracownika. Asystent 

współpracował z 11 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                    

57 693,30 zł. Z Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej 

na rok 2021 finansowanego ze środków budżetu państwa pozyskano środki 

w wysokości 2 000,00 zł. 

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 2021r. 

wydatkowano kwotę 64 866,55 zł. 

Realizacja działań określonych w strategii została przedłożona radnym                   

w postaci sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny    

za rok 2021. 

 

6.Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie 

Pawłowiczki na lata 2021-2026, przyjęta Uchwałą nr XX/136/21 Rady 

Gminy Pawłowiczki z dnia 28 stycznia 2021r.  
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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 2021r. 

- oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2021r. 

Pomoc i wsparcie w gminie Pawłowiczki z pomocy społecznej w 2021r. 

uzyskało 251 osób. W gminie Pawłowiczki najczęściej występującymi 

przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin a jednocześnie powodami 

ubiegania się o pomoc społeczną w 2021r. były: ubóstwo, bezrobocie, 

długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, bezradność w sprawach 

opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, 

alkoholizm.  

Powody udzielania pomocy rodzinom w 2021roku obrazuje poniższa tabela: 
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Powody udzielenia pomocy i wsparcia 

 
Liczba rodzin- 

ogółem 

 

1 2 

Ubóstwo 88 

Bezrobocie 78 

Długotrwała lub ciężka choroba 67 

Niepełnosprawność 54 

Bezradność w sprawach opiekuńczo- 
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego- ogółem 

15 

Alkoholizm 11 

Potrzeba ochrony macierzyństwa  9 

Bezdomność 6 

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu 
z zakładu karnego 

3 

Zdarzenia losowe 2 

 

Łączna kwota świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy 

społecznej w 2021r. wyniosła 672 693 zł, przy czym wypłacono 256 zasiłków 

stałych, 446 zasiłków okresowych, 123 zasiłków celowych. Usługami 

opiekuńczymi objęto 20 osób. Na ten cel poniesiono koszt 118 830 zł.                  

Dla dwojga dzieci niepełnosprawnych 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 36 525 zł. Opłaty za  pobyt w Domu 

Pomocy Społecznej dla  23 osób wyniosły 519 199 zł. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach prowadził 

postępowania i wydawał decyzje administracyjne w sprawie świadczenia 

wychowawczego. W 2021 roku przyznano i wypłacono 12 517 świadczeń               

na kwotę 6 258 537,30 zł. 

W 2021r. przyznano 5 351 świadczenia rodzinne i opiekuńcze,                  

238 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 15 zasiłków dla opiekunów,                

0 świadczenie „za życiem”, 9 świadczeń bonu  żłobkowego- płatny ze środków 

własnych gminy w wys. 1 800 zł za rok 2021. Całkowita kwota przyznanych 

świadczeń wyniosła 1 491 292 zł.  
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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 17 rodzin, na kwotę 27 412,62 zł. W 2021r. 

przyznano i wypłacono 12 rodzinom dodatek energetyczny na łączną kwotę 

1 759,59 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 320,44 zł - środki pochodzące                 

z budżetu państwa. Wydano 68 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”, w 2021r. Wydano 14 zaświadczeń. 

Urząd Gminy w Pawłowiczkach podejmował działania na rzecz osób 

bezrobotnych, organizując prace społecznie użyteczne oraz staże. W 2021 r.                     

w zorganizowanych z Powiatowym Urzędem Pracy w Kędzierzynie - Koźlu 

pracach wzięło udział 10 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 świadczyły pracę na terenie 

gminy od miesiąca kwietnia do listopada w wymiarze maksymalnie 10 godzin 

tygodniowo i nie więcej niż 40 godzin miesięcznie. Prace polegały                           

na porządkowaniu terenu gminy. Koszt wypłaconych świadczeń wyniósł 

łącznie 27 840,00 zł, z czego 16 704,00 zł zostało zrefundowane środkami 

pochodzącymi z Funduszu Pracy.  
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4.8. Środowisko 

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA  

Opracowano i uchwalono aktualizację Programu Ochrony Środowiska                    

dla Gminy Pawłowiczki – wartość 2 150,00 zł 

Uchwała Nr XXXI/199/21 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 28.12.2021r.                 

w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki 

na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029." 

AZBEST - Program usuwania azbestu 

1. Podjęto uchwałę  Nr XX/142/21 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 

28.01.2021r. w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania zadań 

z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu 

gminy Pawłowiczki przy udziale środków uzyskanych z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

2. Pozyskano dotację w wysokości 85% kosztów unieszkodliwiania 

wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pawłowiczki.  

Całkowita wartość zadania to 64 505,70 zł, z czego:     

 z WFOŚiGW w Opolu - 22 576,99 zł   

 z NFOŚiGW - 32 252,85 zł 

 budżet Gminy Pawłowiczki - 9 675,85zł 

Unieszkodliwiono 138,535 Mg z 19 nieruchomości. 

DRZEWKO DLA PIERWSZAKA – Program ochrony środowiska (edukacja 

ekologiczna). Zakupiono 56 drzewek dla pierwszaków. 

WYMIANA ŻARÓWEK NA LED – Program Ochrony Środowiska i Plan 

Gospodarki Niskoemisyjnej. 

Wymieniono 5 żarówek na ledowe w miejscowości Naczęsławice. 

ZAKUP 8 LAMP SOLARNYCH (Ucieszków, Radoszowy, Pawłowiczki, Trawniki, 

Urbanowice).  
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ZAKUP SERDUSZKA NA KORKI PLASTIKOWE 

W grudniu zakupiono pojemnik na zbiórkę nakrętek plastikowych,                     

który został ustawiony w Gościęcinie obok WDK, o wartości 3 690,00 zł 

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” 

Z informacji otrzymanych od WFOŚiGW w Opolu uzyskaliśmy wiedzę,                  

że w 2021r. złożono 43 wnioski. 

Dotyczyły one termomodernizacji budynków, wymiany starych źródeł ciepła 

na nowe tj.: 

 11 pomp ciepła 

 16 kotłów na węgiel 

 10 kotłów na biomasę 

 3 ogrzewanie elektryczne 

 3 gazowe 

KONTROLE 

Przeprowadzono 12 kontroli w zakresie zakazu spalania odpadów                            

i pozostałości roślinnych na posesjach. Nie stwierdzono w tym zakresie 

żadnych uchybień na kontrolowanych posesjach. 

Przeprowadzono 12 kontroli dot. realizacji obowiązków pozbywania się              

przez mieszkańców gminy Pawłowiczki nieczystości ciekłych. Mieszkańcy 

musieli okazać podpisane umowy na wywóz nieczystości ciekłych.  

DECYZJE ŚRODOWISKOWE 

Wydano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach na zadania: 

 „Przebudowa drogi gminnej nr 108468 O w Maciowakrzu dz. nr 375, 

809" 

 „Przebudowa drogi gminnej nr 108 479 O Grudynia Mała dz. nr 79, 

Milice nr 6” 

 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borzysławice                    

gm. Pawłowiczki” 

 „Wykonanie studni nr 3a na działce nr 527/6 na terenie ujęcia wód 

podziemnych w miejscowości Pawłowiczki” 
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Przeprowadzono postępowanie dot. wydania decyzji na zadanie „Przebudowa 

infrastruktury drogowej w Pawłowiczkach (decyzja została wydana                         

11 stycznia 2022 r.) 

ZWIERZĘTA BEZDOMNE 

18 marca 2021r. Rada Gminy Pawłowiczki podjęła uchwałę Nr XXI/150/21 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi                         

i zapobiegania bezdomności zwierząt. 

Podpisano umowę ze schroniskiem dla zwierząt w Raciborzu na przyjęcie             

6  bezdomnych zwierząt oraz umowę 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 2021 r. na ten cel zabezpieczono kwotę 

20 000 zł.  

Do schroniska przekazano 4 psy. Koszty przekazania i zabiegów 

kastracji/sterylizacji  wyniosły 7 330,80 zł. Za gotowość przyjęcia zwierząt                 

do schroniska zapłacono w 2021r. kwotę 4 428,00 zł. 

Za usługi weterynaryjne zapłacono 50 zł, a zakup karmy i akcesoriów                    

dla zwierząt to kwota 106,37 zł. 

Do adopcji przekazano 2 psy i 5 kotów.  

Dzięki współpracy z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt  

Inspektorat Kędzierzyn-Koźle przekazał Gminie Pawłowiczki 320 kg 

darmowej karmy dla psów. Karma ta została przekazana osobom wskazanym 

przez GOPS w Pawłowiczkach posiadającym psy.  

ZBIÓRKA ODPADÓW – Dane otrzymane ze Związku Międzygminnego „Czysty 

Region”, którego Gmina Pawłowiczki jest członkiem.  
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Odpady od mieszkańców odbierał Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew 

Strach, Korzonek 98, 42-274 Konopiska 

Tabela 1. Masa zebranych odpadów komunalnych z terenu gminy 

Pawłowiczki  w 2021 r.  

Lp. Nazwa frakcji Masa [Mg] 

1 Odpady zmieszane 915,15 

2 
Zmieszane odpady opakowaniowe 

(metale i tworzywa sztuczne) 
200,11 

3 Papier 37,72 

4 Szkło 164,52 

5 Bioodpady 551,03 

6 Odpady wielkogabarytowe 122,09 

7 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 5,44 

8 Odpady budowlane 41,35 

9 Chemikalia 0,35 

10 Leki 0,06 

11 Zużyte baterie i akumulatory 0,37 

12 Popiół 714,28 

13 Opony 2,64 

 

 

4.9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

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

jednostki typu S,  3 pozostałe typu M. 

11 lipca 2021 r. przeprowadzono w Maciowakrzu Gminne Zawody 

Sikawek Konnych. W zawodach udział wzięło 13 drużyn, w tym 3 żeńskie 

oraz w kat. SMERFY wzięło udział 100 dzieci   w wieku od 2 do 12 lat.  
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18 września 2021 r. na boisku sportowym w Pawłowiczkach 

zorganizowane zostały Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, które były 

realizowane w ramach projektu współfinansowanego z funduszy unijnych, 

specjalnym gościem zawodów była partnerska gmina Velke Heraltice.              

W zawodach udział wzięło 31 drużyn. 

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego jak i nauczaniem 

zdalnym w szkołach nie udało się zorganizować konkursu pn. 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej. W okresie 01.01.2021 r. - 

31.12.2021 r. do pożarów i innych zagrożeń strażacy wyjeżdżali 98 razy. 

Statystyka wyjazdów do pożarów i innych zagrożeń przedstawia się 

następująco: 

                             Polecenia PSP  Polecenia Wójta i Komendanta 

1. Ostrożnica    8   7          
2. Maciowakrze  51   12                     
3. Gościęcin    10   11                       

4. Ucieszków   12   2                        
5. Grudynia Wielka   8   2                     

6. Naczęsławice   3   1                   
7. Borzysławice   4   4                     
8. Radoszowy   1   7                   

9. Trawniki    1   3   

RAZEM           98          49 

 

Na bieżące wydatki zaplanowano kwotę 283 460,00 zł a wydatkowano 

272 077,52 zł. 

Wydatki w rozbiciu na poszczególne jednostki przedstawiają się 

następująco: 

 OSP BORZYSŁAWICE    - 18 290,20 

 OSP GOŚCIĘCIN             - 28 204,93 

 OSP GRODZISKO            - 832,36 

 OSP GRUDYNIA WIELKA   - 30 101,33 

 OSP KARCHÓW              -  2 295,02 

 OSP  KÓZKI      -  2 051,60 

 OSP MACIOWAKRZE    - 59 561,40 

 OSP MILICE    -   3 965,74 

 OSP NACZĘSŁAWICE    - 11 991,06 

 OSP OSTROŻNICA    - 47 085,75 

 OSP RADOSZOWY            -  10 811,05 
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 OSP TRAWNIKI             -  19 420,29 

 OSP UCIESZKÓW            -  17 231,47 

 POZOSTAŁE WYDATKI OSP           -  20 173,32 
 

    Wydatki inwestycyjne - zakup motopompy pożarniczej Rosenbauer                       

dla OSP Grudynia Wielka- 17 000,00 zł. 

 

5. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY 

 

W 2021 roku Rada Gminy Pawłowiczki odbyła 12 posiedzeń, podczas 

których podjęła 73 uchwały. Podjęte uchwały Wójt Gminy Pawłowiczki 

przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do właściwych organów 

nadzoru tj. do Wojewody Opolskiego oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej                     

w Opolu. Wszystkie uchwały zostały opublikowane w Biuletynie Informacji 

Publicznej Gminy Pawłowiczki, a akty mające status prawa miejscowego                   

w dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Podjęte przez Radę Gminy 

Pawłowiczki uchwały w 2021 roku dotyczyły niżej wymienionych obszarów 

działania: 

Przedmiot uchwały Liczba 

Finanse 31 

Sprawy organizacyjne i ustrojowe 24 

Gospodarowanie mieniem gminnym 8 

Ochrona środowiska 2 

Pomoc społeczna 6 

Oświata 2 

 

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

i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2022 poz.1461) dwadzieścia trzy 

uchwały z ww. zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. 
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6. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH FUNDUSZU 

SOŁECKIEGO 

 

W roku 2021 zrealizowano na terenie gminy w  sołectwach przedsięwzięcia                           

w ramach funduszu sołeckiego. Na plan  463 363,00 zł wykonano 

434 637,70 zł, z czego wydatki bieżące – 392 713,57 zł, a majątkowe-                  

41 924,13 zł. 

Zrealizowane przedsięwzięcia i wykorzystane środki prezentuje poniższa 

tabela: 

Nazwa 

sołectwa 

Zrealizowane przedsięwzięcia Plan 

wydatków 

Wykonanie 

Borzysławice 1. Poprawa dróg transportu     

    rolnego 
2. Urządzenia siłowni   
    plenerowych 

 

13 858,00   13 746,25 

Chrósty 1. Przebudowa drogi gminnej                          

    ul. Ligocka 
2. Estetyka wsi 
3. Remont mostku na placu       

    gminnym 

14 000,00  13 995,64 

Dobieszów 1.Estetyka wsi 

2. Doposażenie placu zabaw  
3.Remont  świetlicy wiejskiej 

 

14 270,00 14 138,40 

Dobrosławice 1. Montaż ogrodzenia na placu        
    zabaw 

2.Tablice informacyjne 
3. Zakup pieca i materiałów    

    instalacji c.o. w świetlicy   
    wiejskiej 
4. Remont świetlicy wiejskiej 

16 257,00 12 175,39 

Gościęcin 1.Remont ul. Kościelnej 
2. Remont chodnika na ulicy     

    Górnej 
3. Zagospodarowanie placu                       
    na ulicy Górnej 

4. Zakup sprzętu do OSP    
    Gościęcin 

5. Estetyka wsi 

36 983,00 36 975,43 

Grodzisko 1.Remont świetlicy wiejskiej 13 444,00 13 443,90 
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Grudynia 
Mała 

1. Estetyka wsi 
2. Zakup i montaż urządzenia  
zabawowego w Grudyni Małej 

3.Urządzenia siłowni 
plenerowych 
 

12 369,00 12 365,27 

Grudynia 
Wielka 

1. Odwodnienie drogi   
    wewnętrznej     

    działka 334 (łapacz+kolektor) 
2. Zakup instalacji alarmowej              

    dla OSP Grudynia Wielka 
3. Estetyka wsi 
4. Doposażenie placu zabaw                    

    na działce 32/13 
5. Utrzymanie boiska 

31 150,00 30 761,27 

Jakubowice 1. Zakup kosiarki 
2. Estetyka wsi 
3. Remont świetlicy 

4. Doposażenie świetlicy      
    wiejskiej 

13 279,00 12 994,62 

Karchów – 
Ligota Wielka 

1. Estetyka wsi 
2. Doposażenie placu zabaw                      

    w Karchowie 
3. Wykonanie nawierzchni placu  
    gminnego w Karchowie 

4. Remont świetlicy wiejskiej 

18 574,00 15 842,08 

Kózki 1.Zakup przyczepo- cysterny      

   12m3 wraz z osprzętem 

15 637,00 0,00 

Maciowakrze 1.Poprawa dróg transportu   

    rolnego 
2.Zakup urządzeń zabawowych      
    na terenie PSP                                  

    w Maciowakrzu 
3. Estetyka wsi 
4. Doposażenie placu zabaw 

23 248,00 22 975,50 

Mierzęcin 1. Poprawa infrastruktury dróg  
    dojazdowych do gruntów    

    rolnych  
2. Zakup sprzętu dla OSP     

    Gościęcin 
3. Zakup lampy solarnej 

12 286,00 12 285,93 

Milice 1. Estetyka wsi 

2. Doposażenie placu zabaw 

15 182,00 15 177,35 

Naczęsławice 1. Poprawa dróg transportu     

    rolnego 
2. Wykonanie okładziny ściennej  

    na budynku gospodarczym 
3. Konserwacja i naprawa   
    obiektów        

26 517,00 26 299,28 
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    małej architektury 
4. Doposażenie placu zabaw 
5. Przebudowa utwardzenia     

    placu zabaw 
6. Malowanie  świetlicy                      
    na  zewnątrz 

7. Uporządkowanie boiska 
sportowego 

 

Ostrożnica 1. Poprawa dróg transportu    

    rolnego 
2. Doposażenie Ochotniczej    
    Straży Pożarnej 

3. Doposażenie szkoły 
4. Zakup kosiarek: spalinowej                
    i żyłkowej 

5. Estetyka wsi 
6. Zakup lamp solarnych 

 

41 368,00 41 257,69 

Pawłowiczki 1. Estetyka wsi 

2. Remont świetlicy wiejskiej 
3. Doposażenie świetlicy   
    wiejskiej 

 

41 368,00 41 285,10 

Przedborowice 1. Estetyka wsi 

2. Remont świetlicy wiejskiej 
3. Doposażenie świetlicy   
    wiejskiej 

 
 

11 169,00 11 115,00 

Radoszowy 1. Zabezpieczenie skarpy                   
    na placu gminnym 

2.Konserwacja i naprawa     
   obiektów      
   małej architektury 

16 250,00 15 930,05 

Trawniki 1.Remont budynku gminnego 
2. Remont budynku    

    gospodarczego                                             
3. Wymiana okien w budynku   
    przedszkola                                   

4. Estetyka wsi                                          
5. Wymiana pokrycia dachowego   
    na altanie                                          

22 130,00 18 834,46 

Ucieszków 1.Remont drogi gminnej                                   
   dz. nr 294                                               

2. Estetyka wsi                                   
3. Wykonanie ogrodzenia                      

    na placu rekreacyjno-     
    zabawowym działka Nr 589/5           

25 234,00 25 186,65 



59 
 

4. Doposażenie placu zabaw 

Urbanowice 1. Estetyka wsi                                     

2. Zagospodarowanie działki nr    
    713,331,712,714                                   
3. Zakup zadaszenia nad  

    drzwiami w świetlicy wiejskiej 
 

28 790,00 27 852,

44 

 

7. ZAKOŃCZENIE 

 

W przedstawionym raporcie o stanie Gminy Pawłowiczki za rok 2021 

zawarte zostały najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadań 

wynikających m.in. z polityk, strategii w danym roku. Wskazano sytuację 

demograficzną. 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.  Zawarto informacje dotyczące podjętych przez Radę 

Gminy Pawłowiczki uchwał. 

Rok 2021 nie był łatwy. Towarzyszył nam lęk o zdrowie i życie naszych 

bliskich, rodzin, mieszkańców gminy. Dane nam było funkcjonować w innej 

rzeczywistości. Na nowe realia przygotował nas poprzedni rok. Mimo tego 

wciąż stawaliśmy przed nowymi wyzwaniami w walce z pandemią. Mogliśmy 

liczyć na pomoc rządową ze strony Wojewody (dotacja- 10 000 zł, środki 

ochrony). Z pomocy rządowej skorzystały także nasze szkoły (środki 

dezynfekcyjne, maseczki, termometry) oraz 9 jednostek OSP (zakup 

wyposażenia w kwocie 5000 zł- każda).  Propagowaliśmy szczepienia, które 

wykonywały w naszej gminie dwa punkty w Gościęcinie i w Pawłowiczkach. 

Byliśmy przygotowani na pomoc w zorganizowaniu dojazdu dla osób, które 

miały trudności z dotarciem do punktu szczepień. W trosce o naszych 

przedsiębiorców w związku z trwającą pandemią obniżyliśmy czynsz za nasze 

lokale.  

Inwestycje zaplanowane  w 2021 roku zostały zrealizowane w 100 %. 

Powodzenie w ich realizacji przypisujemy m.in. przetargom, które są 

ogłaszane i rozstrzygane w naszej gminie wczesną wiosną. Zadania zostały 
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wykonane terminowo, czy to budowa kanalizacji w Karchowie, czy stacja 

uzdatniania wody w Grodzisku.  

Budżet roku 2021 nie był łatwy. Jednakże dzięki m.in. środkom 

zewnętrznym pochodzącym z UE, wsparciu Wojewody Opolskiego, Marszałka 

Województwa Opolskiego zrealizowaliśmy zaplanowane zadania. Realizacja 

budżetu nie była prosta m.in. z powodu nieprzewidywalności kosztów 

utrzymania mienia gminnego, kosztów utrzymania jednostek (placówki 

oświatowe), kosztów energii. Inflacja sprawiła, że wydatki w 2021 r. były 

wyższe w granicach od 10 do nawet 20 %. W związku z powyższym 

wykorzystane zostały środki z nadwyżki czy z wolnych środków, które 

musieliśmy przesuwać w ciągu roku, dokonując zmian w budżecie. Niemniej 

jednak budżet i sytuacja gminy w 2021  r. była stabilna. Nie wystąpiły 

problemy z realizacją inwestycji i kosztów bieżących. Z dużym niepokojem 

patrzymy jednak w przyszłość, z troską na kwestie utrzymania szkół                         

i przedszkoli.  

W 2021 r. mieszkańcy mogli sprawnie korzystać z usług urzędu. W miarę 

możliwości, kiedy pozwalała na to sytuacja epidemiologiczna, bezpośrednio 

obsługiwaliśmy petentów. Było też tak, że zmuszeni zostaliśmy ograniczyć 

poruszanie się w budynku urzędu. Wówczas zorganizowaliśmy punkt 

podawczy i stanowisko do obsługi, z zachowaniem szczególnej ostrożności,              

w trosce o zdrowie i życie zarówno mieszkańców jak i pracowników. 

Ograniczenia z powodu pandemii dotknęły nie tylko urząd, ale i jednostki, 

organizacje działające na terenie gminy. W szkołach nauka przebiegała                 

w różnych systemach. Odbyły się zebrania sprawozdawczo - wyborcze                    

w jednostkach OSP. Sprawnie działał też punkt rehabilitacji Caritas                       

w Pawłowiczkach. Komisje rady gminy pracowały w tradycyjny sposób. 

Pozwalały na to warunki lokalowe. Niestety ze względu na zachowanie zasad 

bezpieczeństwa w sesjach nie mogli brać udziału sołtysi.  

Bardzo dobrze układała się nam współpraca z sąsiednimi gminami. 

Współpracowaliśmy aktywnie na wielu płaszczyznach, czy to w Związku 

Międzygminnym ”Czysty Region” czy w Stowarzyszeniu Kędzierzyńsko- 

Strzeleckim Subregionalnym Obszarze Funkcjonalnym. Mogliśmy dzielić się            

i wymieniać doświadczeniami, realizować wspólnie zadania i wypracowywać 
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wnioski. Na zaakcentowanie zasługuje współpraca ze Starostwem 

Powiatowym Kędzierzynie- Koźlu, chęć prowadzenia dialogu i poszukiwania 

najlepszych rozwiązań oraz realizacji wspólnych zadań.  

Podobnie układała się współpraca z ZDW, GDDKiA, Wodami Polskimi. 

Mogliśmy liczyć na rozwiązywanie pojawiających się w codziennym 

funkcjonowaniu problemów, czy realizowaniu wspólnych zadań.                          

Codzienna praca włodarza gminy to nierzadko szukanie najlepszych 

rozwiązań na różnych płaszczyznach, to dialog z Mieszkańcami. Baczna 

obserwacja i analiza przeróżnych sytuacji, które często pojawiają się 

niespodziewanie i wymagają natychmiastowego podjęcia decyzji. Jestem 

wdzięczny Mieszkańcom naszej gminy, Radnym za wsparcie, wyrozumiałość, 

a nade wszystko za okazywaną pomoc i współdziałanie na rzecz rozwoju 

naszej gminy. Zawsze mogę na Was liczyć. Od przeszło 15 lat mam zaszczyt 

pracować dla dobra naszych mieszkańców. Dziękuję za zaufanie, dziękuję 

także za słowa krytyki, które także głęboko analizuję. Żywię nadzieję, że nie 

zabraknie nam energii w pokonywaniu trudów codzienności, zawsze 

towarzyszyć nam będzie optymizm i wewnętrzny spokój.  Będziemy darzyć się 

wzajemnym szacunkiem i życzliwością, aby dobrze i spokojnie żyło się                    

w naszej gminie Pawłowiczki. 

 

 

                                                                          

    /-/ Jerzy Treffon 
                                                    

Wójt Gminy Pawłowiczki 
 

                                                                                               
                                                            

 

 

 

 

 


