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 Realizacja polityk, programów i strategii 

Lp. Nazwa dokumentu Cele programu/ wskaźniki (ogólnie) 

Czy cele/ 

wskaźniki 

zostały 

osiągnięte 

Zostały osiągnięte, gdyż/ nie zostały osiągnięte, gdyż 

Co należy zrobić, aby uefektywnić 

realizację programu na kolejne 

lata 

1 Miejscowe plany 

zagospodarowania 

przestrzennego  

Ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu 

publicznego oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i 

zabudowy. 

NIE Cele zostały osiągnięte częściowo, gdyż planowano 

uchwalenie 4 nowych planów, a uchwalono 

2 (miejscowość Pawonków etap I – droga krajowa nr 

46 wraz z fragmentem ulicy Zawadzkiego i 

Skrzydłowickiej, części miejscowości Gwoździany – 

obszar drogi krajowej wraz z fragmentem drogi 

Topolowej). Plan dla miejscowości Lisowice i 

miejscowości Pawonków etap II nie zostały uchwalone 

ze względu na trwającą procedurę planistyczną.  Plany 

uchwalone przed rokiem 2019 są planami 

obowiązującymi. 

Opóźnienia wynikają ze złożoności 

procedury planistycznej w dużej 

mierze zależnej od organów 

zewnętrznych (np. uzgodnienia  

i opiniowania, konieczność 

dotrzymania ustawowych 

terminów). 

2 Studium uwarunkowań  

i kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Pawonków 

Osiągnięcie zrównoważonego, zharmonizowanego ze środowiskiem 

naturalnym rozwoju, umożliwiającego kształtowanie zróżnicowanej 

pod względem funkcjonalnym przestrzeni wiejskiej, zapewniającej 

wysoką jakość życia mieszkańców oraz zachowanie lokalnych 

wartości kulturowych i środowiskowych. 

NIE Cele zapisane w studium są wieloletnie i osiągane 

sukcesywnie wraz z opracowywaniem kolejnych 

miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego.  

Opracowywanie nowych oraz 

aktualizacja obowiązujących 

miejscowych planów 

zagospodarowania 

przestrzennego. 

3 Program opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi 

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy 

Pawonków; 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach 

zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt; 

Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych poprzez sterylizację  

i kastrację. 

TAK Gmina Pawonków w 2020r. zapewniła opiekę  

4 bezdomnym psom. 1 zwierzę zostało przekazane do 

schroniska dla bezdomnych zwierząt, 2 psom udało 

znaleźć nowy dom, a jeden odnalazł swojego 

właściciela. W 7 przypadkach została udzielona pomoc 

weterynaryjna rannym zwierzętom (w tym 1 sarna i 1 

bocian i 1 kot i 4 psy). W ramach realizacji programu 

zakupiono także karmę dla zwierząt. Łączna wartość 

realizacji zadania wynosiła 13.577,30,00zł. Założenia 

budżetu wynosiły 20 000,00zł. 

Przeanalizować możliwość 

zawarcia umowy z prowadzącymi 

schroniska w najbliższej okolicy 

Gminy Pawonków.  

Zastanowić się jak efektywniej 

przeprowadzać adopcje 

bezdomnych zwierząt z terenu 

Gminy. 
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4 Plan Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy 

Pawonków 

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska (CO2, PM10, 

PM2,5, SOx, NOx, b(a); 

Wzrost udziału energii pochodzącej z OZE; 

Ograniczenie zużycia energii. 

NIE W trakcie realizacji: 

Zadania: "Budowa zintegrowanych węzłów 

przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na 

terenie powiatu lublinieckiego – Gmina Pawonków” 

Utwardzenie dróg nawierzchnią asfaltową bądź 

destruktem bitumicznym na łącznej długości 3,916 

km. 

Nie wszystkie zadania można było 

zrealizować, ponieważ na realizacje 

zadań pozyskiwane są środki 

zewnętrzne. W 2019r. Gmina nie 

otrzymała dofinansowania na 

realizację montażu instalacji OZE w 

domach jednorodzinnych. W 

kolejnych możliwych naborach 

gmina Pawonków powinna 

uczestniczyć. 

5 Program usuwania azbestu 

i wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy 

Pawonków na lata 2011-

2032 

Wyeliminowanie szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi oraz 

negatywnego oddziaływania na środowisko wyrobów zawierających 

azbest. 

NIE Cele zostały osiągnięte częściowo, ponieważ w 2019 

roku usunięto łącznie 178,601 Mg wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy Pawonków. 

Na usuwanie wyrobów zawierających azbest 

pozyskano środki zewnętrzne z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach. Usunięta ilość wynika z ilości 

zadeklarowanej przez mieszkańców do usunięcia w 

roku 2019.   

Długi termin realizacji zadania (2011-2032). 

Coroczne przeprowadzanie naboru 

wniosków wśród mieszkańców, 

którzy chcą usunąć wyroby 

zawierające azbest z terenu swoich 

nieruchomości  w danym roku oraz 

pozyskiwanie dofinansowania ze 

środków zewnętrznych np. 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Katowicach na jego realizację. 

6 Gminny Program 

Profilaktyki   

i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2019 

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób 

uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem. 

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe 

pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności przed 

przemocą w rodzinie. 

Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i 

przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży. 

Tworzenie bazy lokalowej, materialnej, organizacyjnej i 

merytorycznej dla realizacji programu. 

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych 

służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.  

TAK Prowadzenie punktu konsultacyjnego i opłacanie 

instruktora terapii uzależnień w Pawonkowie przez 12 

miesięcy. W ramach prowadzenia punktu udzielono 

28 osobom 157 porad. 7 współuzależnionym osobom 

udzielono 39 porad. 4 osobom doznającym przemocy 

w rodzinie udzielono 13 porad. 3 sprawcom przemocy 

udzielono 15 porad.  

Dofinansowanie punktu konsultacyjnego w Lublińcu w 

ramach, których mieszkańcy naszej gminy korzystali ze 

wsparcia konsultanta ds. przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie, konsultanta ds. porad prawnych, 

specjalisty terapii uzależnień od alkoholu. 

Prowadzenie rekomendowanego programu 

profilaktycznego w szkole “Archipelag skarbów”, 

programu z obszaru profilaktyki uniwersalnej dla 

Rozszerzyć wdrażanie działań 

profilaktycznych o ofertę jeszcze 

bardziej kompleksową skierowaną 

dla dzieci, młodzieży, nauczycieli  

i rodziców.  
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Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów 

określonych w art.131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem 

w charakterze oskarżyciela publicznego. 

dzieci i młodzieży, jednorazowe prelekcje  

i pogadanki.  

7 Wieloletni program 

gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem 

Gminy Pawonków na lata 

2016 - 20120 

Program przedstawia stan zasobów mieszkaniowych, porządkuje 

gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi, określa politykę  

w zakresie sprzedaży lokali oraz zasady polityki czynszowej. 

Podstawą określania potrzeb remontowych i modernizacji  

są przeglądy techniczne budynków. 

W celu należytego utrzymania stanu technicznego posiadanych 

zasobów ustalono w latach 2016 - 2020 następujące priorytety 

działań remontowych: 

  Należało by rozważyć możliwość 

sprzedaży budynku położonego w 

miejscowości Solarnia, przy ul. 

Strażackiej 7 z uwagi na zbyt duże 

koszty do poniesienia przy 

planowaniu gruntownego  remontu 

powyższego budynku.   

• wymiana pokrycia dachowego, remont kominów w budynku 

zlokalizowanym przy  ul. Strażackiej 7 w Solarni, 

NIE NIE / uchwalony program jest programem wieloletnim 

podjętym na 5 lat, który nadal obowiązuje. 

W roku 2019 podjęto decyzję o zamiarze sprzedaży lokalu mieszkalnego 

położonego w Gwoździanach przy ul.Spółdzielczej 16. Na tę okoliczność 

zostały również opracowane operaty szacunkowe określające wartość 

każdego z lokali zajmowanych przez lokatorów. 

 

NIE NIE – procedura sprzedaży lokali nadal jest w trakcie. 

   Przeglądy urządzeń grzewczych wraz z przewodami kominowymi i 

wentylacyjnymi. 

TAK TAK – przedmiotowe czynności prowadzone są co 

roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

W budynku socjalnym położonym w miejscowości Draliny przy ul. 

Pawonkowskiej 7 na parterze zostały utworzone dwa lokale mieszkalne 

pełniące funkcję tzw. “mieszkań chronionych”.  

TAK Mieszkania te w myśl polskiego prawa mają stanowić 

formę pomocy społecznej dla osób, która ze względu na 

trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub 

chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w 

codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie 

świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki. W 

szczególności osobą z zaburzeniami psychicznymi, osobą 

opuszczającym pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla 

nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w 

Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę 

uzupełniającą, może być przyznany pobyt w mieszkaniu 

chronionym. 
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8 Program ochrony 

zadrzewień przydrożnych 

w otwartym krajobrazie w 

Gminie Pawonków  

Przegląd oraz oszacowanie stanu zadrzewień przydrożnych  

na terenie gminy Pawonków. 

TAK TAK Gmina Pawonków przystąpiła do 

programu „Drogi dla Natury” we 

wrześniu 2014 roku. Trwałość 

projektu programu wynosiła 5 lat. 

Obejmująca swym zasięgiem teren 

całej Polski akcja „Drogi dla 

Natury”, zainicjowanej w 2009 

roku przez Fundację Eko Rozwoju, 

miała na celu ochronę 

przydrożnych drzew. Akcja ta 

przeprowadzona została z pomocą 

i dzięki wsparciu Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej (w ramach 

projektu „Drogi dla Natury – 

kampania na rzecz zadrzewień”), a 

także Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej czy programu Unii 

Europejskiej LIFE+.  

 

Chociaż przedmiotowy program nie 

obowiązuje może być służyć za 

wzór, gdyż stanowi nadal źródło 

cennych informacji na temat: 

- stanu zadrzewień przydrożnych 

zinwentaryzowanych na terenie 

gminy Pawonków,   

- Identyfikacji walorów  

przyrodniczych,     krajobrazowych, 

historycznych, i użytkowych, 

- Identyfikacji głównych 

problemów i miejsc konfliktowych 

wynikających z występowania 

zadrzewień przydrożnych, podczas 

Identyfikacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych, 

historycznych i użytkowych zadrzewień przydrożnych. 

TAK TAK 

Identyfikacja głównych problemów i miejsc konfliktowych 

wynikających z występowania zadrzewień przydrożnych. 

TAK TAK 

Przedstawienie propozycji działań mających na celu zachowanie 

zadrzewień przydrożnych. 

TAK TAK 

Stworzenie planu nasadzeń i odtwarzania alej. TAK TAK 
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planowania nowych nasadzeń 

mających na celu zamiar 

odtwarzania alej, szpalerów itp. 

 

Gmina Pawonków była pierwszą 

gminą z województwa śląskiego 

biorącą udział w przedmiotowym 

projekcie.  

 

9 Strategia Rozwiązywania 

Problemów Społecznych w 

Gminie Pawonków na lata 

2016-2025 

Poprawa bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców Gminy, 

nieposiadających dochodów własnych lub posiadających dochody 

nie wystarczające na zaspokojenie podstawowych potrzeb 

życiowych; 

TAK Osoby pozostające bez środków do życia lub środki 

niewystarczające zostały zabezpieczone poprzez 

przyznanie zasiłków stałych, okresowych, stypendiów, 

wyegzekwowanie alimentów od osób zobowiązanych, 

pośrednictwo w załatwieniu świadczeń z systemów 

zabezpieczenia społecznego 

(ZUS, KRUS). Zostały zwiększone dochody rodziny oraz 

usamodzielnione poprzez wsparcie i pomoc w 

skompletowaniu dokumentacji niezbędnej do 

uzyskania praw emerytalnych oraz rentowych.   

 

Przeciwdziałanie bezrobociu mieszkańców; TAK  Dzięki współpracy Powiatowego Urzędu Pracy z 

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej jest lepszy 

przekaz informacji o nowych ofertach, miejscach 

pracy. Ponadto osoby długotrwale bezrobotne 

podejmują prace społecznie-użyteczne. 

Zapewnienie dostępu do zróżnicowanych usług niezbędnych 

osobom w wieku starszym i niepełnosprawnym; 

TAK 

 

• zwiększona liczba osób objętych pomocą usługową 

w miejscu zamieszkania 

• zwiększona liczba osób skierowanych do domów 

pomocy społecznej  

• Korzystanie osób niepełnosprawnych z usług 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu 

oraz udział w terapii zajęciowej  

• podjęcie nowej inicjatywy na rzecz seniorów tj. Klub 

Seniora, 



 

8  Raport o stanie Gminy w 2019 r. 

Zapewnienie wsparcia rodzinom przeżywającym trudności  

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz dzieciom i młodzieży 

wychowującej się w tych rodzinach; 

TAK • kompleksowe wsparcie 4 rodzin niewydolnie 

wychowawczych poprzez przyznanie asystenta 

rodziny, 

• finansowanie pobytu umieszczonych dzieci 

umieszczonych w zastępczych formach opieki, 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie; TAK • zwiększona liczba założonych niebieskich kart, 

• skierowanie i opłacanie pobytu dla ofiary przemocy 

i jej dzieci w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w 

Opolu 

• udzielanie wsparcia specjalistycznego ofiarom 

przemocy przez specjalistów w Punkcie 

Konsultacyjnym, 

Przeciwdziałanie uzależnieniom (alkoholizmowi i narkomanii); TAK • Z prowadzonej pracy socjalnej przez pracowników 

zdiagnozowano i objęto większą liczbę rodzin z 

problemem alkoholowym. 

• objęta pomocą przez Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

• objęcie osoby uzależnionej działaniami korekcyjno-

edukacyjnymi dla sprawców przemocy w rodzinie. 

10 Gminny Program 

Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w rodzinie 

na lata 2015-2020 

Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy 

Pawonków; 

TAK Poprzez edukację rodziców, działania 

interdyscyplinarne w zakresie przemocy edukacja 

dzieci i młodzieży w zakresie przemocy. 

Uwrażliwione i świadome społeczeństwo lokalne na 

problem przemocy w rodzinie chętniej zgłasza 

zagrożenia w środowisku. 

 

Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób 

stosujących przemoc w rodzinie; 

TAK Objęcie programem korekcyjno-edukacyjnym sprawcę 

przemocy, kierowanie wniosków do GKRPA, 
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Zwiększenie pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie; TAK • objęcie pomocą ofiar przemocy przez pedagoga 

szkolnego, psychologa, prawnika (bezpłatne 

poradnictwo), 

• izolowanie ofiar przemocy od sprawcy (skierowanie 

matek z dziećmi do Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej), 

• zawiadamianie Prokuratury Rejonowej o zjawiskach 

przemocy, 

• objęcie pomocą socjalną przez pracowników 

socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

11 Program 0peracyjny 

Pomoc Żywnościowa 

2014-2020 Europejskiego 

Funduszu Pomocy 

najbardziej potrzebującym 

Zabezpieczenie w artykuły żywnościowe najbardziej potrzebujących 

mieszkańców Gminy Pawonków 

TAK Zmniejszyła się liczba osób żyjących w ubóstwie 

poprzez zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych 

dla 300 mieszkańców gminy. Pomoc żywnościowa 

zastąpiła wypłatę zasiłków celowych na zakup 

produktów żywnościowych.  

Rozszerzenie Programu poprzez 

włączenie się w zbiórki żywności  

w lokalnych sklepach w okresie 

okołoświątecznym. 

12 Strategia Rozwoju Gminy 

Pawonków na lata 2016-

2025 

Rozwój infrastruktury gminy zgodny z potrzebami jej mieszkańców. 

Aktywizacja społeczna mieszkańców. 

NIE Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej: część 

celów została osiągnięta: ul. Kośmiderska relacji 

Pawonków-Kośmidry, ul. Sienkiewicza w 

Gwoździanach, ul. Rolna, Polna i Lompy w 

Łagiewnikach Wielkich; 

Budowa i przebudowa ciągów pieszych i rowerowych 

wzdłuż dróg: w trakcie realizacji;  

Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego:  

budowa oświetlenia drogowego w Kośmidrach, 

budowa oświetlenia ul. Polnej i Lompy w 

Łagiewnikach Wielkich, rozbudowa oświetlenia na 

bieżąco; 

Budowa i rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej:  

w 2019 sieć wodociągowa nie była rozbudowywana, 

zadanie rozbudowy kanalizacji nie było realizowane; 

Budowa instalacji fotowoltaicznej: budowa instalacji 

na oczyszczalni ścieków w Pawonkowie i 

Gwoździanach, a także w wybranych obiektach 

publicznych Gminy Pawonków (Szkoła Podstawowa i 

Nie wszystkie zadania można było 

zrealizować, ponieważ na realizacje 

zadań pozyskiwane są środki 

zewnętrzne. Procedura 

pozyskiwania dofinansowania 

wydłuża proces realizacji zadań, 

jednakże bez środków 

zewnętrznych realizacji zadań 

byłaby niemożliwa. 
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Przedszkole w Kośmidrach, Gimnazjum w 

Pawonkowie); 

Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób 

niepełnosprawnych: na bieżąco; 

Promowanie nowej oferty połączeń kolejowych  

i autobusowych: na bieżąco;  

Promowanie i wspieranie korzystania z ekologicznych 

źródeł energii: Gminie nie zostały przyznane środki, 

pomimo złożonego wniosku w 2018r. 

Rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych: zadanie jest 

realizowane według potrzeb; 

Budowa i rozwój infrastruktury sportowej: w roku 

2019 pozyskano środki z Inicjatywy Sołeckiej  

na budowę i przebudowę małej architektury. 

Dodatkowo Stowarzyszenia działające na terenie 

Gminy Pawonków na bieżąco pozyskują środki  

z funduszy unijnych na realizację tego typu projektów. 

W 2019r. Gmina Pawonków złożyła wniosek w ramach 

Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – 

Sportowa Polska – edycja 2019 na remont boiska 

piłkarskiego w Lisowicach; 

Utrzymanie i modernizacja placów zabaw przy 

przedszkolach: zadanie jest realizowane według 

potrzeb; 

Wytyczenie tras rowerowych, nordic walking i ścieżek 

przyrodniczych na terenie lasów: nie realizowano; 

Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Lisowicach: 

brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych; 

Budowa świetlicy wiejskiej w Solarni: brak możliwości 

pozyskania środków zewnętrznych; 

Wsparcie i promocja organizacji pozarządowych: 

realizowane na bieżąco; 

Stworzenie Centrum Kultury: w trakcie realizacji;  
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Wspieranie/Organizacja imprez o charakterze 

lokalnym lub regionalnym: zadanie jest realizowane 

według potrzeb; 

Organizacja warsztatów dotyczących kultury i tradycji 

lokalnej: nie realizowano; 

Wsparcie dla lokalnych liderów: realizujemy na 

bieżąco wzmacniając i pomagając w realizacji celów 

liderów;  

13 Program współpracy z 

organizacjami 

pozarządowymi na 2019r. 

Głównym celem programu jest kształtowanie ładu społecznego w 

środowisku lokalnym, rozumiane jako budowanie partnerstwa 

między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi, 

które działają na obszarze Gminy.  Służyć temu może wspieranie tych 

organizacji w realizacji ważnych celów społecznych, umacnianie 

lokalnych działań, stwarzanie warunków dla powstania 

różnorodnych inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz lokalnej 

społeczności, a także integrowanie różnych podmiotów polityki 

lokalnej obejmującej swym zasięgiem sferę zadań publicznych. Ma 

to również wpływ na poprawę jakości życia, poprzez pełniejsze 

zaspokajanie potrzeb społecznych. 

TAK W roku 2019 wspierano organizacje pozarządowe 

przyznając dotacje w wysokości 405.707,00 zł  

na realizację celów określonych w programie 

współpracy z organizacjami pozarządowymi.  

 

Należy jeszcze mocniej wspierać 

organizacje i zachęcać do jak 

największej samodzielności. Należy 

to robić jednak w taki sposób, aby 

organizacje były coraz bardziej 

samodzielne i szukały możliwości 

wsparcia oraz szkoleń swoich 

członków również poza budżetem 

Gminy Pawonków.   
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 Finanse gminy  

1. Budżet 

Planowany budżet gminy na rok 2019 r. zakładał wpływy w kwocie 47.480.778,00 zł (wyższe o 47,9 

% w stosunku do poprzedniego roku) oraz wydatki w kwocie 53.819.443,00 zł (wyższe o 45,5 % w 

stosunku do poprzedniego roku). 

Od założonych wpływów i wydatków doszło do następujących odstępstw: 

zamiast 47.480.778,00 zł wpływy wynosiły 35.565.666,98 zł (wyższe o 30,7 % w stosunku do 

poprzedniego roku), gdyż występują zaległości w opłatach za ścieki, z tytułu opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, podatkach, czynszach oraz nie uzyskano zakładanych wpływów ze sprzedaży 

mienia, nie pozyskano również dotacji na zadania inwestycyjne planowane w 2019r – ścieżki pieszo-

rowerowe; 

zamiast 53.819.443,00 zł, wydatki wynosiły 36.144.621,85 zł (wyższe o 33,4 % w stosunku do 

poprzedniego roku), gdyż nie zrealizowano zakładanych inwestycji. 

Realne dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 5.430,70 zł (wyższe o 30,8% w stosunku 

do poprzedniego roku), natomiast wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 5.519,11 zł (wyższe 

o 33,5 % w stosunku do poprzedniego roku). 

W gminie zrealizowano następujące projekty ze środków zewnętrznych:  

• "Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych 

na terenie gmin powiatu lublinieckiego – Gmina Pawonków - 6.469.296,71zł 

• Usuwanie azbestu 67.428,07- środki Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Katowicach, 

• Przebudowa ul. Kośmiderskiej w Pawonkowie - PROW, 

• Modernizacja drogi ul. Sienkiewicza w Gwoździanach - FOGR 

2. Fundusz sołecki 

W 2019 roku zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 286 937,90 zł.  

W szczególności były to następujące zadania i przedsięwzięcia: 

• Modernizacja oświetlenia ulicznego w kwocie 56 082,47 zł, tj. w Pawonkowie ul. Szkolna  

i Kwiatowa (nowa część), Lisowice-uzupełnienie oświetlenia na łączniku ul. Nowej  

i Mickiewicza; Gwoździany- wymiana opraw oświetlenia na ul. Topolowej; Łagiewniki Małe-

wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia na ul. Przyjaźni i na ul. Dobrodzieńskiej; 

Solarnia- oświetlenie uliczne ( w 2018 roku 49 962,67 zł ) 

• Przedsięwzięcia polegające na wspieraniu idei samorządowej, pobudzania aktywności 

obywatelskiej oraz służące promocji gminy (dożynki gminne, sołeckie, festyny) w kwocie  

108 019,45 zł. ( w 2018 roku 85 218,53 zł) 
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• Utrzymanie dróg w kwocie 10 844,97zł tj. dostawa tłucznia na utwardzenie dróg  

w sołectwach Kośmidry i Koszwice. 

• Zadania z zakresu pielęgnacji zieleni i utrzymania czystości na terenach sołectw, oczyszczania 

ścieżek pieszo-rowerowych, zagospodarowania miejsc wokół siłowni plenerowych, czyszczenie 

rowów przydrożnych i poboczy, w łącznej kwocie 38 123,93 zł. ( w 2018 roku 52 603,39 zł) 

• Doposażenie pomieszczeń świetlic wiejskich w kwocie 23 472,08 zł. 

• Ułożenie kostki chodnikowej w Lisowicach, Łagiewnikach Wielkich i Dralinach w łącznej kwocie 

35 000,00 zł. 

• Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznych, zabudowa kosza do siatkówki, zakup 

sprzętu sportowego w kwocie 15 395,00 zł. 

3. Promocja  

Na promocję gminy w 2019 r. wydano 7.674,17 zł (niższe o 15% w stosunku do poprzedniego roku), 

które przeznaczono na: statuetki "Zasłużony dla Gminy Pawonków”, książki, galanterię drewnianą, 

nagrody. 

Ogłoszenia w prasie oraz innych środkach masowego przekazu, zlecone przez gminę, wiązały  

się z kosztami w kwocie 1.872,36 zł. Gmina w 2019 r. nie wydawała prasy ani biuletynu. 

 Spółki komunalne i jednostki organizacyjne gminy  

1. Jednostki budżetowe 

W gminie w zakresie oświaty do 30 czerwca 2019 r. funkcjonowały następujące jednostki 

budżetowe: 

1. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Pawonkowie, ul. Lubliniecka 16, 42-772 

Pawonków; 

2. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie, ul. Szkolna 1, 42-772 Pawonków; 

3. Szkoła Podstawowa im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach, ul. Szkolna 3, 42-772 

Pawonków; 

4. Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach Małych, ul. Lubliniecka 30, 42-772 Pawonków; 

5. Szkoła Podstawowa w Gwoździanach, ul. Lubliniecka 5, 42-772 Pawonków; 

6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisowicach, ul. Mickiewicza 22, 42-700 Lubliniec; 

7. Przedszkole im. Pluszowego Misia w Pawonkowie, ul. Lubliniecka 18, 42-772 Pawonków; 

8. Przedszkole w Kośmidrach, ul. Lubliniecka 50, 42-772 Pawonków; 

9. Przedszkole w Łagiewnikach Małych, ul. Lubliniecka 33, 42-772 Pawonków; 

10. Przedszkole w Łagiewnikach Wielkich, ul. Lompy 20, 42-772 Pawonków; 

11. Przedszkole w Gwoździanach, ul. Lubliniecka 7, 42-772 Pawonków; 
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Z dniem 1 lipca 2019 r. powołano cztery nowe zespoły szkolno-przedszkolne w ramach, których 

połączono szkołę podstawową z przedszkolem lub przedszkolami mającymi siedzibę na obszarze 

objętym obwodem tej szkoły. W efekcie od 1 lipca 2019 r. w dziedzinie oświaty i wychowania 

funkcjonują następujące jednostki budżetowe: 

1. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Pawonkowie, ul. Lubliniecka 16, 42-772 

Pawonków; 

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gwoździanach, ul. Lubliniecka 5, 42-772 Pawonków, w skład 

którego wchodzi: 

2.1. Szkoła Podstawowa w Gwoździanach, ul. Lubliniecka 5, 42-772 Pawonków; 

2.2. Przedszkole w Gwoździanach, ul. Lubliniecka 7, 42-772 Pawonków; 

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kośmidrach, ul. Szkolna 3, 42-772 Pawonków, w skład którego 

wchodzi: 

3.1. Szkoła Podstawowa im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach, ul. Szkolna 3, 

42-772 Pawonków; 

3.2. Przedszkole w Kośmidrach, ul. Lubliniecka 50, 42-772 Pawonków; 

3.3. Przedszkole w Łagiewnikach Wielkich, ul. Lompy 20, 42-772 Pawonków; 

4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisowicach, ul. Mickiewicza 22, 42-700 Lubliniec, w skład 

którego wchodzi: 

4.1. Szkoła Podstawowa w Lisowicach, ul. Mickiewicza 22, 42-700 Lubliniec; 

4.2. Przedszkole w Lisowicach, ul. Mickiewicza 22, 42-700 Lubliniec; 

5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawonkowie, ul. Szkolna 1, 42-772 Pawonków, w skład którego 

wchodzi: 

5.1. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie, ul. Szkolna 1, 42-772 

Pawonków; 

5.2. Przedszkole im. Pluszowego Misia w Pawonkowie, ul. Lubliniecka 18, 42-772 

Pawonków; 

6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łagiewnikach Małych, ul. Lubliniecka 30, 42-772 Pawonków, 

w skład którego wchodzi: 

6.1. Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach Małych, ul. Lubliniecka 30, 42-772 Pawonków; 

6.2. Przedszkole w Łagiewnikach Małych, ul. Lubliniecka 33, 42-772 Pawonków. 

W planach finansowych na rok 2019 tych jednostek przewidziano wydatki na poziomie  

9.738.923,68 zł oraz wpływy w wysokości 363.284,00 zł. Wydatki zostały wykonane w wysokości 

9.283.188,72 zł, co stanowi 94,9% (niższe o 2,4 % w stosunku do poprzedniego roku), natomiast 

dochody w wysokości 305.417,92 zł, co stanowi 84% (wyższe o 2 % w stosunku do poprzedniego roku). 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawonkowie, ul. Skrzydłowicka 7, 42-772 Pawonków  
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W planach finansowych na rok 2019 przewidziano wydatki na poziomie 7 597 053 zł oraz wpływy 

w wysokości 41 660zł. Wydatki zostały wykonane zgodnie z założeniami. Dochody nie zostały 

wykonane zgodnie z założeniami, gdyż w ciągu roku podopieczni korzystający z usług opiekuńczych  

z racji pogorszenia stanu zdrowia zostali umieszczeni w Domach Pomocy Społecznej. 

 Mieszkańcy gminy  

1. Mieszkańcy stali 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019r. liczba stałych mieszkańców Gminy Pawonków wynosiła 

6549 mieszkańców.  W porównaniu ze stanem na koniec 2018r. liczba mieszkańców zmniejszyła się  

o 4 osoby.  

W odniesieniu do płci liczba mieszkańców przedstawia się następująco: 

• 3307 kobiet (mniej o 8 ) 

• 3242 mężczyzn (więcej o 4). 

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych liczba mieszkańców przedstawia się 

następująco: 

• liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym (15 lat i mniej) wynosi 1117 osób, z czego 

kobiet jest 548 (wzrost o 19 osób w porównaniu z rokiem 2018), a mężczyzn 569 (wzrost o 18 

osób w porównaniu z rokiem 2018).  

• liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym wynosi 4353 osoby, z czego kobiet w wieku 16-

60 lat jest 2026 (spadek o 45 osób w porównaniu z rokiem 2018), a mężczyzn w wieku 16-65 

jest 2327 (spadek o 17 osób w porównaniu z rokiem 2018),  

• liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym wynosi 1079 osób, z czego kokiet w wieku 

powyżej 60 lat jest 733 (wzrost o 18 osób w porównaniu z rokiem 2018), a mężczyzn w wieku 

powyżej 65 lat wynosi 346 (wzrost 0 3 osoby w porównaniu z rokiem 2018). 

2. Urodzenia  

W 2019 roku urodziło się 89 dzieci (o 6 więcej w porównaniu z rokiem 2018), w tym: 

1. 43 dziewczynki (o 7 mniej niż w 2018r.), 

2. 46 chłopców (o 13 więcej niż w 2018r.). 

3. Zgony 

W 2019 r. zmarło 74 mieszkańców (o 10 więcej w porównaniu z rokiem 2018), w tym: 

1. 38 kobiet, w tym 35 w wieku poprodukcyjnym, 2 w wieku produkcyjnym i 1 w wieku 

przedprodukcyjnym. W porównaniu z rokiem 2018 jest to wzrost o 8 osób. 
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2. 36 mężczyzn, w tym 28 w wieku poprodukcyjnym i 8 w wieku produkcyjnym. W 

porównaniu z rokiem 2018 jest to wzrost o 2 osoby. 

4. Pobyty czasowe 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019r. liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy wynosi 

122 mieszkańców, w tym 21 z zagranicy. W porównaniu z rokiem 2018 jest to spadek o 34 osoby,  

w tym 7 osób z zagranicy.  

W odniesieniu do płci liczba czasowych mieszkańców przedstawia się następująco: 

• 56 kobiet, w tym 2 kobiety z zagranicy 

• 66 mężczyzn, w tym 19 mężczyzn z zagranicy. 

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

liczba kobiet w wieku przedprodukcyjnym (15 lat i mniej) wynosiła 13 osób (mniej o 3 osoby), 

liczba mężczyzn w wieku przedprodukcyjnym (15 lat i mniej) wynosiła 15 osób (mniej o 7 osób),  

liczba kobiet w wieku produkcyjnym (16-60 lat) wynosiła 39 osób (mniej o 5 osób),  

liczba mężczyzn w wieku produkcyjnym (16-65) wynosiła 47 osoby (mniej o 15 osób,  

liczba kobiet w wieku powyżej 60 lat wynosiła 5 (mniej o 2 osoby), 

liczba mężczyzn w wieku powyżej 65 lat wynosiła 3 (mniej o 2 osoby).  

Liczba osób- stałych mieszkańców gminy, nieobecnych w związku z wyjazdem na granicę na pobyt 

czasowy według stanu na dzień 31 grudnia 2019r. wynosi 11 osób, z czego 4 osoby to kobiety, a 7 

mężczyźni. 

 Ochrona zdrowia 

1.  Opieka zdrowotna 

W roku 2019 na terenie gminy nie funkcjonowały podmioty lecznicze, szpitale zarządzane przez 

gminę. Na terenie gminy nie realizowano programów zdrowotnych.  

W gminie 2019 r. funkcjonowała 1 apteka. 

W 2019 na terenie gminy Pawonków funkcjonowała Stacja Opieki Caritas, której głównym celem 

było świadczenie pomocy na rzecz chorych oraz niepełnosprawnych. 

Działalność Stacji Caritas pozwala na zapewnienie stałego dostępu oraz ciągłości usług 

pielęgniarskich, pielęgnacyjnych, opiekuńczych i podstawowej rehabilitacji dla osób chorych, 

niepełnosprawnych, starszych i samotnych z terenu gminy Pawonków. Bezpośrednia opieka 

pielęgniarska w warunkach domowych, jak i szkolenie rodziny (opiekunów) w zakresie postępowania z 

chorym dla poprawy stanu zdrowia, umożliwia skrócenie okresu hospitalizacji oraz ułatwia powrót do 

samodzielnej egzystencji i zapewnia poczucie bezpieczeństwa. Zasoby sprzętowe (sprzęt wypożyczany 

do domu), samochody pozwalają na objęcie opieką większej liczby mieszkańców  
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i zapewnienie im dogodnych warunków do pielęgnacji i rehabilitacji. Zadanie publiczne kierowane jest 

do osób przewlekle i nieuleczalnie chorych, starszych, niepełnosprawnych i samotnych. 

W ramach w/w zadania stacja opieki w Pawonkowie wykonała w domach dla 371 osób: 

• 9282 wizyt domowych (o 1959 mniej w porównaniu do 2018), 

• 17 615 zabiegów pielęgniarskich ( o 49 więcej w porównaniu do 2018),  

•   5 499 czynności higienicznych (o 127 mniej w porównaniu do 2018), 

•      787 konsultacji lekarskich (o 12 mniej w porównaniu do 2018).   

Koszt realizacji tego zadania za 2019 roku wyniósł – 152 500,65 zł. (w 2018 r. 147 420,00 zł) 

2. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych (fundusz korkowy) 

W roku 2019 r. 25 podmioty posiadały zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Z tzw. funduszu korkowego (środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń  

na sprzedaż alkoholu), w 2019 r. sfinansowane zostały następujące wydatki w tym:  

1. na realizację warsztatów, konkursów i zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej 

oraz na zakup pomocy do prowadzenia zajęć przeznaczono kwotę - 9 328 zł, 

2. na organizację turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży, imprez sportowych 

środowiskowych (zakup nagród, pucharów i innych artykułów) - 1 078 zł, 

3. na organizację wyjazdów dla dzieci i uczniów z terenu naszej gminy – 3 550 zł, 

4. na działalność świetlic dla dzieci i młodzieży, zakup materiałów, w tym dotacja  

dla Stowarzyszenia Wspierania Rodziny – 1 872 zł, 

5. na wynagrodzenia - prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, 

prowadzenie zajęć wychowawczych i artystycznych dla dzieci i młodzieży - 15 109 zł, 

6. na opłacenie czynszu, energii elektrycznej w pomieszczeniach przeznaczonych do ćwiczeń 

sportowych w Pawonkowie i Lisowicach – 7 328 zł, 

7. porozumienie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lublińcu na prowadzenie punktu 

konsultacyjnego dotyczącego przemocy w rodzinie – 2 400 zł, 

8. na koszty związane z funkcjonowaniem komisji profilaktyki – 5 280 zł. 

9. na koszty opracowania diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych - 2 300 zł 

10.  na zajęcia profilaktyczne prowadzone przez Stowarzyszenie Wspierania Rodziny w 

Pawonkowie – 10 000 zł 

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 17 zgłoszeń przypadków 

nadużywania alkoholu. 4 zgłoszenia więcej niż w 2018 roku.  
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 Pomoc społeczna  

W roku 2019 ze świadczeń z zakresu pomocy społecznej w ramach zadań zleconych 

(finansowanych z budżetu państwa) skorzystało 822 rodzin. Z kolei z zadań własnych gminy 135 

rodzin.  

Decyzji odmownych w roku 2019 zostało wydanych 20 z tego: 1 decyzja została utrzymana w 

mocy i 1 decyzja została uchylona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.  

W roku 2019r. nie wniesiono żadnych skarg i zażaleń na działalność GOPS Pawonków. 

Ponadto nie zgłoszono żadnych petycji. Natomiast na wniosek udostępniono czterech informacji 

publicznych. 

1. Osoby pod opieką GOPS 

Beneficjentami pomocy społecznej w 2019 r. było 87 osób (18 osób więcej w porównaniu z 2018 

r.), z 52 rodzin z terenu gminy w tym: 

1. 57 osób w wieku produkcyjnym ( wzrost o 4 osoby), 22 osób w wieku poprodukcyjnym (wzrost 

o 10 osób) oraz 8 dzieci dożywianych w szkole (wzrost o 2 osoby), 

2. 80 osób poniżej kryterium dochodowego (wzrost o 20 osób) oraz 7 osób powyżej kryterium 

dochodowego (spadek o 2 osoby) 

3. 45 rodzin długotrwale korzystających z pomocy społecznej 

4. 83 osoby nie pracujące (głównie osoby z niepełnosprawnością)  

Głównymi przyczynami udzielenia pomocy społecznej w roku 2019 były:  

1. Długotrwała lub ciężka choroba 

2. Niepełnosprawność  

3. Ubóstwo  

4. Bezrobocie 

Odsetek zagrożonych mieszkańców ubóstwem w naszej gminie w roku 2019 wynosił: 1,32 %.  

Z kolei stopa bezrobocie wynosiła 3,13 % na 3866 osób w wieku produkcyjnym (18-65 lat). Liczba osób 

bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublińcu wynosiła 121 z naszej 

gminy, w tym 62,81% stanowiły kobiety, 37,19% stanowili mężczyźni. Udział długotrwale bezrobotnych 

w stosunku do ogólnej liczby ludności gminy w roku 2019 wyniósł: 0,93%.   

Na terenie Gminy Pawonków nie funkcjonują placówki rodzinne. Dzieci, których rodzice zostali 

pozbawieni władzy rodzicielskiej zostały postanowieniem Sądu Rodzinnego umieszczone: 

1. w Domu Dziecka w Lublińcu - 5 dzieci 

2.  w rodzinach zastępczych - 4 dzieci. Ilość dzieci nie zmieniła się w stosunku do 2018 r. 

Dwie osoby korzystają z placówek dziennego wsparcia: 
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• Dzienny Dom Pobytu w Lublińcu  

• Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lublińcu. 

Nasi mieszkańcy korzystali też z placówek stacjonarnej pomocy społecznej usytuowanych  

w Lublińcu i miastach sąsiednich (Szczekociny, Zabrze, Borki Wielkie, Wola Czaryska). W domach 

pomocy społecznej przebywało 17 mieszkańców naszej gminy, w tym:  

• 2 osoby w domach dla przewlekle psychicznie chorych, 

• 2 osoby dla niepełnosprawnych intelektualnie, 

• 4 dla osób niepełnosprawnych fizycznie, 

• 9 dla osób w podeszłym wieku. 

Ze schroniska dla bezdomnych skorzystały 2 osoby bezdomne. Jedna osoba przebywała w 

Schronisku prowadzonym przez Stowarzyszenie Monar-Markot, które mieści się w Gminie Lubliniec w 

Kokotku. Druga osoba przebywała w schronisku w Warszawie. 

Z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu korzystało 2 mieszkańców naszej gminy. 

2. Wspomaganie dzieci 

Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny, wynosiła na początku roku 2019 

175 rodzin, a na koniec roku 127 rodzin.  (spadek o 253 rodziny w stosunku do końca 2018 r. ) 

Kwota:  

• świadczeń rodzinnych w 2019 r. (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, becikowe, 

świadczenia rodzicielskie) wyniosła 906 090 zł; (spadek o 194 477 zł) 

• zasiłków pielęgnacyjnych: 325 171zł; (wzrost o 61 554 zł) 

• świadczeń pielęgnacyjnego: 311 698 zł; (spadek o 1 390 zł) 

• specjalnego zasiłku opiekuńczego:  8 680zł; (spadek o 4 000 zł) 

• zasiłku dla opiekuna:  7 440 zł; (wzrost o 1 000 zł) 

• fundusz alimentacyjny: 87 600 zł; (spadek o 29 100 zł) 

 W roku 2019: 646 rodzin pobierało świadczenie wychowawcze (tzw. 500+). Łączna kwota 

pobieranych świadczeń w roku 2019 wyniosła: 5 321 697 zł. (wzrost o 227 rodzin i 1 131 495 zł). 

W roku 2019: 763 dzieci w wieku szkolnym uzyskało świadczenie dobry start. Łączna kwota 

pobranego świadczenia wyniosła 228 900zł. 

W roku 2019: 45 dzieci w wieku szkolnych uzyskało wsparcie finansowe w postaci stypendium 

szkolnego na łączną kwotę 42 141 zł. 
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 Działalność inwestycyjna  

1. Drogi 

Infrastruktura drogowa w gminie obejmowała na 1 stycznia 2019 r. 111 km dróg.  

W 2019 r. długość dróg gminnych zwiększyła się o 3,9 km (ul. Kośmiderska relacji Pawonków-Kośmidry 

- 3,14 km , ul Sienkiewicza w Gwoździanach - 0,76 km). 

Drogi asfaltowe stanowiły na początku 2019 r. 49,30 % wszystkich dróg, a pod koniec 

poprzedniego roku 52,29 %.   

Stan dróg gminnych, w podziale na poszczególne kategorie dróg publicznych, był następujący:  

− drogi asfaltowe – stan dobry,  

− drogi tłuczniowe – stan dobry, 

− drogi gruntowe - stan dostateczny. 

Długość ścieżek rowerowych na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosiła 3,9 km i ich długość  

nie zmieniła się.  

W gminie rozpoczęto w 2018 r. inwestycje dotyczące "Budowy zintegrowanych węzłów 

przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego - Gmina 

Pawonków". W 209r. Trwały prace budowlane. Planowany termin zakończenia maj 2020r. 

2. Wodociągi i kanalizacja 

Długość czynnej sieci wodociągowej na początek 2019 r. wynosiła 88,92 km, a na koniec  

89,07 km. Długość sieci kanalizacyjnej była niezmienna i wynosiła 25,82 km. Dostęp do sieci 

wodociągowej w gminie posiada 1630 budynków, do sieci kanalizacyjnej 432 budynki. 

W 2019 r. doszło do kilkunastu poważnych awarii sieci kanalizacyjnej (sieć, awarie pomp, urządzeń 

na oczyszczalni), których powodem było najczęściej zapchanie sieci przez nieczystości stałe np. patyczki 

do uszu, podpaski, pieluchy jednorazowe, ścierki itp., zablokowanie pomp przez nieczystości stałe 

(podobnie jak przy sieci), zużycie sprzętu (materiałów) . W związku z powyższym podejmowano decyzje  

o niezwłocznym usunięciu pojawiających się awarii.  

 Gospodarka mieszkaniowa i komunalna  

1. Mieszkania komunalne 

Na początku 2019 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania: 

1. przy ul. Zawadzkiego 7, Pawonków 

w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o powierzchni 39,34 m2, łączna powierzchnia mieszkań 

w tym budynku to 39,34 m2, o przeciętnej liczbie izb 2,  

2. przy ul. Lublinieckiej 18, Pawonków 
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 w budynku znajduje się 6 mieszkań, o powierzchni 29,44; 29,44; 47,22; 47,22;  

47,22; 47,22 m2 łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 247,76 m2, o przeciętnej 

liczbie izb 2, 

3. przy ul. Lublinieckiej 22, Pawonków  

 w budynku znajdują się 3 mieszkania, o powierzchni 50,20; 46,34; 51,60 m2 łączna 

powierzchnia mieszkań w tym budynku to 148,14 m2, o przeciętnej liczbie izb 2, 

4. przy ul. Skrzydłowickiej 7, Pawonków  

 w budynku znajdują się 3 mieszkania, o powierzchni 64,00; 47,00; 59,00 m2 łączna 

powierzchnia mieszkań w tym budynku to 170,00 m2 o przeciętnej liczbie izb 2 – 3,  

5. przy ul. Skrzydłowickiej 10, Pawonków 

 w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o powierzchni 62,00 m2 łączna powierzchnia mieszkań w 

tym budynku to 62,00 m2, o przeciętnej liczbie izb 3,  

6. przy ul. Cegielnia 1, Pawonków  

 w budynku znajduje się 7 mieszkań, o powierzchni 61,81; 48,05; 79,93; 67,50; 37,26; 27,83; 

50,36 m2 łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 372,74m2, o przeciętnej liczbie izb 

2, 

7. przy ul. Wyzwolenia 6, Skrzydłowice  

 w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o powierzchni 75,00 m2 łączna powierzchnia mieszkania 

w tym budynku to 75,00 m2, o przeciętnej liczbie izb 2, 

8. przy ul. Lublinieckiej 20, Skrzydłowice  

 w budynku znajdują się 2 mieszkania, o powierzchni 41,83; 67,03 m2 łączna powierzchnia 

mieszkań w tym budynku to 108,86 m2, o przeciętnej liczbie izb 2,  

9. przy ul. Spółdzielczej 16, Gwoździany  

 w budynku znajduje się 8 mieszkań, o powierzchni 63,79; 43,24; 44,38; 34,74; 100,34; 77,12; 

51,06; 50,09 m2 łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 464,76 m2, o przeciętnej 

liczbie izb 2, 

10.   przy ul. Lublinieckiej 5, Gwoździany  

w budynku znajdują się 3 mieszkania, o powierzchni 54,00; 89,00; 61 m2 łączna powierzchnia 

mieszkania w tym budynku to 204,00 m2, o przeciętnej liczbie izb 2, 

11.   przy ul. Lublinieckiej 6, Gwoździany  

 w budynku znajdują się 2 mieszkania, o powierzchni 47,00; 34,00 m2 łączna powierzchnia 

mieszkań w tym budynku to 81,00 m2, o przeciętnej liczbie izb 1 – 2, 

12.   przy ul. Lublinieckiej 7, Gwoździany 

 w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o powierzchni 76,00 m2 łączna powierzchnia mieszkania 

w tym budynku to 76,00 m2, o przeciętnej liczbie izb 2, 

13.   przy ul. Szkolnej 5, Łagiewniki Wielkie 
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 w budynku znajduje się 2 mieszkania, o powierzchni 54,00; 54,00 m2 łączna powierzchnia 

mieszkań w tym budynku to 108,00 m2, o przeciętnej liczbie izb 2, 

14.   przy ul. Lublinieckiej 33, Łagiewniki Małe  

w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o powierzchni 54,77 m2 łączna powierzchnia mieszkania 

w tym budynku to 54,77 m2, o przeciętnej liczbie izb 2 – 3, 

15.   przy ul. Szkolnej 2, Łagiewniki Małe  

w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o powierzchni 96,00 m2 łączna powierzchnia mieszkania 

w tym budynku to 96,00 m2, o przeciętnej liczbie izb 3, 

16.   przy ul. Mickiewicza 22, Lisowice 

 w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o powierzchni 76,00 m2 łączna powierzchnia mieszkania 

w tym budynku to 76,00 m2, o przeciętnej liczbie izb 3, 

17.   przy ul. Zawadzkiego 12, Koszwice  

w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o powierzchni 80,00 m2 łączna powierzchnia mieszkania 

w tym budynku to 80,00 m2, o przeciętnej liczbie izb 3, 

18.   przy ul. Strażackiej 7, Solarnia  

 w budynku znajdują się 2 mieszkania, o powierzchni 72,50; 100,10 m2 łączna powierzchnia 

mieszkania w tym budynku to 172,60 m2, o przeciętnej liczbie izb 3, 

19.   przy ul. Pawonkowskiej 7, Draliny 

(budynek socjalny) w budynku znajduje się 6 mieszkań, o powierzchni 21,16; 21,44; 32,92; 

63,00; 60,60; 16,10 m2 łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to  

215,00 m2, o przeciętnej liczbie izb 1 – 2, 

Łącznie w zasobie gminy znajdowały się, na dzień 1 stycznia 2019 r. 52 mieszkania, ich liczba w 

ciągu roku nie zmieniła się. 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 54,85 m2, a ogółem, w przeliczeniu 

 na jednego mieszkańca gminy – około 18,20 m2.  

W 2019 r. oddano do użytkowania 1 lokal socjalny, który został przyznany osobie posiadającej 

wyrok sądu, w którym zostało mu przyznane prawo w pierwszej kolejności do otrzymania lokalu 

socjalnego. 

Decyzje w tej sprawie były podejmowane przez Społeczną Komisję Mieszkaniową w składzie:  

Matyja Leszek     –  Przewodniczący 

Kowalska Anna     – Członek  

Kaczmarzyk Bernadeta – Członek  

Grabińska Ewa     – Członek  

Niezamieszkałe są 2 lokale mieszkanie w budynkach dwu lokalowych. W budynku położonym w 

Solarni przy ul. Strażackiej 7 z uwagi na dużą powierzchnię użytkową, konieczność dokonania w nim 

gruntownego remontu, należało by rozważyć możliwość sprzedaży tego budynku.  
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W budynku położonym w Łagiewnikach Wielkich, przy ul. Szkolnej 5 – lokator zwolnił lokal z dniem 

14 sierpnia 2019 r. zwolnił mieszkanie. Na chwilę obecną przedmiotowy lokal wymaga 

przeprowadzenia remontu w zakresie instalacji elektrycznej, źródła ciepła oraz stolarki otworowej.   

W 2019 r. nie dokonano sprzedaży żadnego z mieszkań, znajdujących się wówczas w zasobie 

gminy.  

W 2019 r. podjęto decyzję o zamiarze sprzedaży budynku czynszowego zlokalizowanego w 

miejscowości Gwoździany przy ul. Spółdzielczej 16, znajdującego się w zasobie gminy.  

Planowane zakończenie procedury sprzedaży przewidziane jest w 2020 roku.   

W 2019 r. nie wszczęto postępowań eksmisyjnych, dotyczących opuszczenia lokali mieszkalnych, 

będących w zasobach gminy. Nie zakończyło się też żadne tego typu postępowanie. 

Na dzień 1 stycznia 2019 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie gminy wynosiły 

łącznie 48.431,18 zł, a płatności dotyczyły 10 mieszkań, w tym 5 mieszkań socjalnych.  

Na dzień 31 grudnia 2019 r. dane te przedstawiały się następująco: zaległość w kwocie 58.175,83 

zł, (wzrost o 9 744,65zł). płatności dotyczyły 10 mieszkań, w których zaległość przekracza czynsz za 2 

miesiące w tym 5 mieszkań socjalnych z zaległościami w kwocie 39.389.55 (zaległości objęte wnioskami 

egzekucyjnymi) (wzrost o 2 848,62 zł). 

2. Remonty mieszkań komunalnych 

W 2019 r. w budynkach czynszowych wykonano:   

naprawa ogrzewania pomieszczenia WC w budynku przy ul. Pawonkowskiej 7 w Dralinach w 

kwocie 238,40 zł., 

naprawa oświetlenia budynków w Pawonkowie przy ul. Lublinieckiej 22 i Cegielnia 1,  w 

kwocie 387,40zł., 

wymiana wyłącznika różnicowego w kotłowni w Pawonkowie przy ul. Cegielnia 1 w kwocie 

263,20 zł., 

usunięcie awarii instalacji elektrycznej w lokalu w Gwoździanach przy ul. Spółdzielczej 16 w 

kwocie 400 zł., 

wykonanie dokumentacji elektrycznej dla budynku w Skrzydłowicach przy ul. Wyzwolenia 6 w 

kwocie 350 zł., 

wykonanie dokumentacji przywrócenia mocy dla lokali w Dralinach przy ul. Pawonkowskiej 7 

w kwocie 250,00 zł., 

wykonanie usługi w zakresie remontu pomieszczenia łazienki w zakresie demontażu starej 

instalacji wodnokanalizacyjnej, wykonania przyłączy wodnokanalizacyjnych dla nowych 

sanitariatów (umywalka, baterii i kabiny prysznicowej, zlewozmywaka kuchennego, misy 

ustępowej, bojlera elektrycznego) w lokalu komunalnym w Pawonkowie przy ul. Cegielnia 1, 

oraz wymiana rury spalinowej wraz z rusztami żeliwnymi w mieszkaniu socjalnym w Dralinach 

przy ul. Pawonkowskiej 7 w kwocie 1150,00 zł., 

wykonanie usług remontowych w 2 mieszkaniach w Dralinach przy ul. Pawonkowskiej 7 w 

kwocie 13966,00 zł., 
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bieżące przeglądy i usuwanie awarii instalacji elektrycznej w budynkach czynszowych 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy w kwocie 3973,00 zł., 

wykonanie remontu sufitu w Pawonkowie w kwocie 7995,00 zł., 

wykonanie ekspertyzy kominiarskiej dla budynku w Pawonkowie w kwocie 2221,38 zł., 

wykonanie usługi czyszczenia zbiornika lokalnej kanalizacji sanitarnej w Pawonkowie przy   

  ul. Cegielnia 1 w kwocie 420,00 zł., 

wykonanie usługi w zakresie ułożenia chodnika przy budynku czynszowym w Gwoździanach 

przy ul. Spółdzielczej 16 w kwocie 4975,00 zł.,  

wykonanie przeglądu gaśnic usytuowanych w pomieszczeniach kotłowni w Pawonkowie przy 

ul. Cegielnia 1 i Skrzydłowickiej 7 na kwotę 36,90 zł., 

wykonanie usługi w zakresie dorobienia kompletu kluczy do budynku w Dralinach przy ul. 

Pawonkowskiej 7 na kwotę 14,00 zł., 

wymiana ogrodzenia przy gminnym budynku mieszkalnym w Pawonkowie przy ul. 

Skrzydłowickiej 10 w kwocie 7000,00 zł., 

wykonanie usługi w zakresie wyrównania terenu przy budynku w Pawonkowie przy ul. 

Skrzydłowickiej 7 w kwocie 2540,00 zł., 

wykonanie okresowych przeglądów kominiarskich w kwocie 4462,76 zł., 

wymiana źródła ciepła w mieszkaniu socjalnym w Dralinach przy ul. Pawonkowskiej 7 w 

kwocie 563,25 zł., 

wymiana drzwi wejściowych w budynku socjalnym w Dralinach przy ul. Pawonkowskiej 7 w 

kwocie 2140,00 zł., 

wymiana rury kanalizacyjnej w budynku w Pawonkowie przy ul. Skrzydłowickiej 7 w kwocie 

50,00 zł., 

zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania remontów i usług opiewał na 

kwotę 3093,90 zł. 

 

Na dzień 1 stycznia 2019 r. w 3,8 % mieszkań, będących w zasobie gminy, nie posiadało toalet. 

Odsetek ten nie zmienił się na koniec roku. Brak toalety dotyczy tylko i wyłącznie lokali socjalnych  

w których dwa z sześciu ma na wyposażeniu misę ustępową. Do pozostałych czterech lokali w budynku 

na parterze znajduje się wspólne pomieszczenie toalety wyposażone w umywalkę i misę ustępową. 

3. Dodatki mieszkaniowe 

W 2019 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 9 197,00 zł, których beneficjentami 

było 4 osób. Podstawą ich przyznania było: 

1. kwota najniższej emerytury obowiązująca w dniu złożenia wniosku (dochód rodziny), 

2. powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu oraz liczba osób w gospodarstwie domowym, 
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3. miesięczne wydatki stanowiące podstawę do obliczenia dodatku mieszkaniowego (czynsz, 

energia, woda, odbiór nieczystości stałych i płynnych). 

Kwota najniższego dodatku wynosiła 120,00 zł., zaś kwota najwyższego dodatku – 389,00 zł.  

4. Budynki gminne niezamieszkane 

W zasobie gminy w 2018 r. znajdowały się następujące budynki niemieszkalne: 

1. Pawonków  

Urząd Stanu Cywilnego,  

Świetlica wraz z remizą OSP, 

Budynek szkoły przy ul. Szkolnej,  

Budynek po byłej szkole podstawowej przy ulicy Lublinieckiej, 

Hala sportowa,  

2. Lisowice: 

Lokalne Centrum Społeczno – Kulturalne z remizą OSP, 

Szkoła podstawowa,  

Przedszkole,  

Budynek byłej betoniarni, 

3. Gwoździany 

Szkoła podstawowa,  

Przedszkole, 

 Remiza OSP, 

Dwu segmentowy budynek usługowy - dyskoteka Synteza, 

4. Kośmidry  

Szkoła podstawowa,  

Przedszkole,  

Remiza OSP, 

5. Draliny  

Remiza OSP, 

6. Łagiewniki Małe  

Remiza OSP ze świetlicą,  

Magazyn sprzętu sportowego, 

Szkoła podstawowa, 

Przedszkole, 

7. Skrzydłowice 
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Budynek po byłej szkole podstawowej,  

Remiza OSP ze świetlicą,  

 Dawny budynek dworski z dobudowanym budynkiem gospodarczym,  

8. Łagiewniki Wielkie 

 Budynek po byłej szkole,  

Remiza OSP wraz ze świetlicą, 

9. Koszwice   

Remiza OSP, 

Świetlica, 

10. Solarnia   

Remiza OSP. 

5. Oczekujący na mieszkania 

Na początku 2019 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwało do rozpatrzenia 7 wniosków. Pod koniec 

roku 2019 do rozpatrzenia pozostało 6 wniosków. W 2019 r. oddano do użytkowania 1 lokal socjalny, 

który został przyznany osobie posiadającej wyrok sądu, w którym zostało mu przyznane prawo w 

pierwszej kolejności do otrzymania lokalu socjalnego. Pozostałe wnioski dotyczą najmu lokalu 

komunalnego, które to w przypadku zwolnienia się mieszkania zostaną przedstawione Społecznej 

Komisji Mieszkaniowej do rozpatrzenia.  

Czas oczekiwania na mieszkanie komunalne uzależniony jest głównie od dostępności lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 

 Transport  

W 2018r. Gmina nie organizowała transportu zbiorowego oraz nie funkcjonował parking "Parkuj i 

jedź". Transportem publicznym zajmowały się firmy prywatne funkcjonujące na rynku na zasadach 

komercyjnych.  

 Sprawy obywatelskie  

1.  Konsultacje społeczne 

W 2019 r. przeprowadzono konsultacje dotyczące: 

1. konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Pawonków z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020” 

Podstawą do przeprowadzenia konsultacji była Uchwały Nr IV/32/2019 Rady Gminy Pawonków  

z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego gminy Pawonków 
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w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śląskiego  

z 2019 r., poz. 1724). 

Nikt nie wziął udziału w powyższych konsultacjach. 

Zgodnie z obowiązującą w gminie uchwałą w sprawie zasad przeprowadzania konsultacji  

z mieszkańcami Uchwała nr 140/XXIV/2008 Rady Gminy Pawonków z dnia 22 grudnia 2008 roku.  

W trakcie 2018 r. określone w uchwale zasady nie uległy zmianie.  

Poza formalnymi konsultacjami społecznymi obyły się spotkania z mieszkańcami w ważnych 

sprawach dotyczących naszej gminy: 

• Budowa S11 - Pawonków dwa razy, Draliny, Lisowice, Łagiewniki Wielkie; UG pomógł też  

• Reorganizacja systemu oświaty: Pawonków świetlica oraz UG, szkoły Łagiewniki Małe i 

Gwoździany 

• Spotkanie w sprawie gazu – sala w UG 

• Budowa wieży GSM – Pawonków, UG 

• Ustanowienie Użytku ekologicznego Wydam Dziewcza Góra - spotkanie z radnymi, 

mieszkańcami oraz firmą badającą złoże, towarzyszyła temu spotkaniu pikieta mieszkańców 

przed salą w UG 

2. Dostęp do informacji publicznej, wnioski, petycje 

W roku 2019 do urzędu gminy wpłynęło 71, o dwa więcej niż w 2018, wniosków o udostępnienie 

informacji publicznej. Główne tematy wniosków to: usuwania azbestu, bezdomnych zwierząt, 

młodzieżowej Rady Gminy, inwestycji z budżetu, dowozu uczniów do szkół, megaustawy 5G, audytu 

wewnętrznego, ochrony zdrowia, budżetu obywatelskiego, inspektora danych osobowych, 

gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Odpowiedź została udostępniona wszystkim wnioskodawcom. 

Zgodnie z danymi przekazanymi przez kierownika GOPS do ich jednostki wpłynęły 4 wnioski o 

udzielenie informacji publicznej dotyczyły: płatności bezgotówkowych, dożywiania dzieci w szkole w 

Lisowicach, zamówień publicznych oraz realizacji programu Senior +.  

Natomiast zgodnie z danymi, przekazanymi przez kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych wpłynęło 5 wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które dotyczyły: 

zamówień publicznych, elektronicznego obiegu dokumentów, biuletynu informacji publicznej, 

podziału subwencji oświatowej, przetargów na dowóz dzieci, kosztów z tytułu dowozu uczniów  

do szkół. W przypadku wszystkich wniosków, które wpłynęły informacja została udostępniona 

wnioskodawcy.  

W sprawozdawanym roku wpłynęło do urzędu 3720 pism, średnio 14,88 na dzień roboczy. 

Do Urzędu Gminy w roku 2019 wpłynęło 7 petycji wszystkie uwzględniono. Dotyczyły: płatności 

bezgotówkowych, redukcji kosztów usług telefonicznych, zmiany przepisów prawa, przeciwdziałaniu 

marnowaniu żywności,  
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3. Zebrania wiejskie 

W 2019 roku odbyło się 10 zebrań wiejskich w sprawie podziału środków funduszu sołeckiego na 

2020 rok oraz  8 zebrania wiejskie dotyczących zmian w funduszu sołeckim. Na poszczególnych 

zebraniach wiejskich frekwencja była następująca: 

• Zebranie wiejskie w Pawonkowie w dniu 20.09.2019 w sprawie podziału środków funduszu  

sołeckiego  uczestniczyło 16 osób. 

• Zebranie wiejskie w Lisowicach w dniu19.09.2019 w sprawie podziału środków funduszu 

sołeckiego uczestniczyły 24 osoby. 

• Zebranie wiejskie  w Łagiewnikach Małych w dniu 24.09.2019 w sprawie podziału środków 

funduszu sołeckiego uczestniczyło 19 osób. 

• Zebranie wiejskie w Kośmidrach w dniu12.09.2019 w sprawie podziału środków funduszu  

sołeckiego uczestniczyły 22 osoby. 

• Zebranie wiejskie w Skrzydłowicach w dniu 18.09.2019 w sprawie podziału środków funduszu 

sołeckiego uczestniczyło 20 osób. 

• Zebranie wiejskie w Gwoździanach w dniu 24.09.2019 w sprawie podziału środków funduszu 

sołeckiego uczestniczyły 23 osoby. 

• Zebranie wiejskie w Łagiewnikach wielkich w dniu 24.09.2019 w sprawie podziału środków 

funduszu sołeckiego uczestniczyło 18 osób. 

• Zebranie wiejskie w Koszwicach w dniu 13.09.2019 w sprawie podziału środków środków 

funduszu sołeckiego uczestniczyło 15 osób. 

• Zebranie wiejskie w Solarni w dniu 11.09.2019 w sprawie podziału środków funduszu 

sołeckiego uczestniczyło 10 osób. 

• Zebranie wiejskie w Dralinach w dniu 21.08.2019 w sprawie podziału środków funduszu 

sołeckiego uczestniczyło 13 osób.      

• Na zebranie w Łagiewnikach Wielkich w dniu 19.03.19r. oprócz przeniesienia środków z 

funduszu sołeckiego na budowę parkingów, podjęto dwie uchwały intencyjne w sprawie 

przebiegu drogi S-11, uczestniczyło w zebraniu 67 mieszkańców. 

• Na zebraniu w Koszwicach w dniu 21.03.19r. uczestniczyło 15 osób.  

• Zebrania w Gwoździanach odbyły się 22.03.19r. oraz 24.09.19r.liczba uczestników 

proporcjonalnie 25 i 23 osoby. 

• Na zebraniu, w Skrzydłowicach które odbyło się 02.04.19 r. uczestniczyło 15 osób. 

• Zebrania w Solarni odbyło się dwa razy 03.06.19r.i 11.09.19r. było 14 mieszkańców. 

• Zebranie w Dralinach odbyło się 07.06.19r. uczestniczyło 19 osób. 
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4. Organizacje pozarządowe, w tym OSP i konkursy dotacyjne 

W 2019r. w Gminie Pawonków funkcjonowało 28 organizacji pozarządowych, w tym 20 

stowarzyszeń oraz 8 klubów sportowych.  

W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych, zlecono 

wsparcie wykonania następujących zadań publicznych:  

1. zadanie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”; wpłynęło 6 ofert, dofinansowano 

wszystkie na łączną kwotę 180 000,00 zł – zadanie zostało wykonane.  

2. zadanie „Ochrona i promocja zdrowia”; wpłynęła 1 oferta opiewającą na kwotę 157 000,00 zł 

– zadanie zostało wykonane.  

3. zadanie „Wspieranie przedsięwzięć rozwijających prospołeczne postawy wśród dzieci  

i młodzieży w sytuacjach zagrożenia i zdrowia poprzez podniesienie poziomu wiedzy z zakresu 

udzielania pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej poprzez zorganizowanie letniego 

obozu dla dzieci i młodzieży rekrutującej się w szczególności z Młodzieżowych Drużyn 

Pożarniczych”; wpłynęła 1 oferta opiewającą na kwotę 30 000,00 zł – zadanie zostało 

wykonane.  

W ramach trybu małych grantów, wsparto wykonanie następujących zadań:  

• zadanie o nazwie „Diecezjalny konkurs o św. Janie Nepomucenie”, organizacji 

Rzymskokatolicka Parafia św. Jana Nepomucena w Lisowicach, wsparto kwotą 3 000,00 zł,  

• zadanie o nazwie „Onie o nazwie „Konkurs– Solarniarganizacja wycieczki krajoznawczej”, 

organizacji Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej Solarnia , wsparto kwotą 600,00 zł,  

• zadanie o nazwie „Prowadzenie zajęć profilaktycznych, opiekuńczo – wychowawczych 

oraz dydaktyczno – wyrównawczych dla dzieci i młodzieży w Świetlicy w Pawonkowie”, 

organizacji Stowarzyszenia Wspierania Rodziny w Pawonkowie, wsparto na kwotę 10 

000,00 zł,  

• Zadanie o nazwie „Rozwijamy nasze talenty”, organizacji Stowarzyszenia PSIKUS, wsparto 

kwotą 640,00 zł, 

• Zadanie o nazwie „24-godz KWIETNY BIEG”, organizacji Stowarzyszenie Klubu Sportowego 

UNIA Lisowice, wsparto kwotą 5 000,00 zł, 

• Zadanie o nazwie „Rodzinny festyn – Dni Pawonkowa”, organizacji Stowarzyszenie 

Oldbojów Orła Pawonków, wsparto kwotą 10 000,00 zł, 

• Zadanie o nazwie „Organizacja Święta Miodu w Kośmidrach”, organizacji Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi Kośmidry, wsparto kwotą 6 000,00 zł, 

• Zadanie o nazwie „Festyn z okazji 70-lecia Klubu Sportowego Orzeł Pawonków, organizacji 

Klub Sportowy Orzeł Pawonków, wsparto kwotą 2 000,00 zł, 

• Zadanie o nazwie „Wycieczka Jesień 2019 na Jurze”, organizacji Ochotnicza Straż Pożarna 

Solarnia, wsparto kwotą 600,00 zł, 

• Zadanie o nazwie „Wycieczka”, organizacji Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Łagiewniki 

Wielkie, wsparto kwotą 867,00 zł. 
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W Gminie działa 10 jednostek OSP, w tym 4 włączone w KSRG (OSP Łagiewniki Wielkie, OSP 

Łagiewniki Małe, OSP Gwoździany, OSP Solarnia), pozostałe 6 (OSP Draliny, OSP Koszwice, OSP 

Kośmidry, OSP Lisowice, OSP Pawonków, OSP Skrzydłowice). Łączna liczba strażaków uprawnionych 

do wyjazdów: 228. Łączna liczba wyjazdów jednostek OSP 84 w tym: pożary: 19, miejscowe 

zagrożenia: 64, alarmy fałszywe 1.  

W 2019 roku budżet przeznaczony na ochronę przeciwpożarową wyniósł: 372 870,96 zł.  

W ramach priorytetu NZ 2.1. Usuwanie skutków poważnych awarii w środowisku i doposażenie 

służb ratowniczych otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 

20 779,57 zł. W ramach wkładu własnego Gmina Pawonków zaangażowała środki własne w 

wysokości 20 779,59 zł.  

W ramach OSP Solarnia działa Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza prowadząca działania 

poszukiwawcze osób zaginionych w terenie i na gruzowiskach. Tworzą ją nie tylko mieszkańcy Solarni. 

Jednostka jest otwarta na ochotników z terenu całej gminy i powiatu. Grupa szkoli również psy do pracy 

podczas katastrof budowlanych. Bez nich taka grupa nie miała by racji bytu w pełnym wymiarze. 

Działania prowadzone są z wykorzystaniem certyfikowanych psów ratowniczych. 

 Przestępczość w gminie  

Zgodnie z posiadanymi danymi, w 2019 r. na terenie gminy stwierdzono następujące 

przestępstwa:  

• kradzież cudzej rzeczy   - 7 

• kradzież z włamaniami  - 3 

• bójka, pobicie       - 1  

• ustawa o narkomanii   -1 

 Dzielnicowy podjął w 2019 r.  interwencje porządkowe oraz przeprowadził prelekcje w szkołach, 

uczestniczył w debatach społecznych dotyczących bezpieczeństwa. 

Na podstawie  badań ankietowych przeprowadzonych przez Kierownika Rewiru Dzielnicowych 

stwierdzono, że obecnie 82% ankietowanych zna swojego dzielnicowego. Bezpiecznie w miejscu 

zamieszkania czuje się 95% ankietowanych. Zainteresowanie bezpośrednim kontaktem  

z dzielnicowym wyraziło 69 % ankietowanych - dane o bezpieczeństwie dotyczą całego powiatu. 

 Oświata i wychowanie  

1. Sieć szkół 

W gminie w 2019 r. funkcjonowało 5 szkół podstawowych, 2 uczniów korzystało z nauczania 

indywidualnego. 

W przeliczeniu na 1 uczennicę/ucznia, wydatki na poszczególne szkoły z budżetu gminy 

kształtowały się następująco: 

Szkoła Podstawowa w Gwoździanach                                                   13.838,17 zł  

Szkoła Podstawowa im Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach                16.583,14 zł 
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Szkoła Podstawowa w Lisowicach                                                         11.881,06 zł 

Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach Małych                                            17.579,55 zł 

Szkoła Podstawowa im Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie                                    11.154,39 zł 

2. Uczniowie 

Z dniem 31 sierpnia 2019 r. zakończyli edukację uczniowie klasy III gimnazjum, tym samym 

przestały funkcjonować w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki Pawonkowie ostatnie oddziały 

gimnazjalne. We wrześniu 2019 r. obowiązek szkolny w szkołach podstawowych realizowało 473 

uczennic i uczniów. 

W szkołach odbywała się nauka języka obcego – języka angielskiego, a w klasach VII i VIII 

dodatkowym językiem obcym nowożytnym był język niemiecki, którego w klasie VII i VIII uczyło się 151 

uczniów. 

Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2019 r. średnio 14,58 uczniów. Najwięcej w Szkole 

Podstawowej im Tadeusza Kościuszki w Pawonkowie – 21,00 uczniów w klasie, najmniej w Szkole 

Podstawowej w Gwoździanach – 9,25 uczniów w klasie.  

W 2019 r. gimnazjum ukończyło 41, a szkołę podstawową 72 uczniów i uczennic. Promocji do 

kolejnej klasy nie otrzymało 6 uczniów, w tym 1 uczeń z powodu oceny niedostatecznej z jednego 

przedmiotu oraz 5 uczniów z powodu oceny niedostatecznej z trzech  

lub więcej przedmiotów. Jeden uczeń nie był klasyfikowany. 

Wójt w 2019 r. nie przyznał żadnych stypendiów uczniom. 

204 uczennic i uczniów, stanowiących 40 % wszystkich, dowożono transportem zorganizowanym 

przez gminę. Na organizację dowozu uczniów wydatkowano 227.505,64 zł. Średni miesięczny koszt 

dowozu jednego ucznia wynosił 111,52 zł. 

3. Sieć przedszkoli 

W 2019 r. funkcjonowało 6 przedszkoli gminnych. Do gminnych przedszkoli uczęszczało  

179 dzieci, w tym 91 dziewczynek i 88 chłopców  

W gminie nie funkcjonowały żłobki i kluby dziecięce. Z budżetu gminy nie były przekazywane środki 

na utrzymanie dzieci w żłobkach w innych Gminach.  

W 2019 roku na prowadzenie przedszkoli gmina wydatkowała 2.067.622,83 zł, z tego: 

Przedszkole w Gwoździanach                                                   304.537,74 zł 

Przedszkola w Kośmidrach                                                          338.901,70 zł 

Przedszkole w Lisowicach                                                            204.684,81 zł 

Przedszkole w Łagiewnikach Małych                                    326.771,07 zł 

Przedszkola w Łagiewnikach Wielkich                                 297.731,12 zł 

Przedszkole im. Pluszowego Misia w Pawonkowie     594.996,39 zł 

4. Zatrudnienie w zespołach szkolno-przedszkolnych 

Pracodawcą dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych z dniem 1 lipca 2019 stały się 

zespoły szkolno-przedszkolne. Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku w szkołach podstawowych, 

przedszkolach, a następnie zespołach szkolno-przedszkolnych wynosiło 106,04 etatów. 
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Średnioroczna struktura zatrudnienia nauczycieli w przeliczeniu na etaty przedstawiała się 

następująco: 

➢ dyplomowani – 42 nauczycieli pełnozatrudnionych i 48 nauczycieli niepełnozatrudnionych 

(15,07 etatów) – razem 57,07 etatów 

➢ mianowani – 12 nauczycieli pełnozatrudnionych i 5 nauczycieli niepełnozatrudnionych 

(1,20 etatów) – razem 13,20 etatów 

➢ kontraktowi – 5 nauczycieli pełnozatrudnionych i 7 nauczycieli niepełnozatrudnionych 

(2,71 etatów) – razem 7,71 etatów 

➢ bez stopnia awansu zawodowego – 2 nauczycieli niepełnozatrudnionych (0,56 etatów) – 

razem 0,56 etatów 

➢ razem – 59 nauczycieli pełnozatrudnionych i 62 nauczycieli niepełnozatrudnionych 

(19,54 etatów) – ogółem 78,54 etatów 

Zmiany w zatrudnieniu nauczycieli w 2019 wynikały ze zmian ramowych planów nauczania 

w szkołach, zmieniających się potrzeb pracodawcy, mając na uwadze zatrudnienie nauczycieli 

z wymaganymi kwalifikacjami. 

Na jeden etat nauczyciela przypada średnio 7,42 dzieci/uczennic/uczniów.  

Zatrudnieni pracownicy niepedagogiczni stanowili 27,50 etatu, z tego 17 osób w pełnym 

wymiarze etatu oraz 18 w niepełnym wymiarze (10,50 etatu).  

5. Wydatki 

Wydatki gminy na oświatę wynosiły 9.283.188,72 zł, z czego 77,01 % pokryte zostało z subwencji 

oświatowej, przekazanej z budżetu państwa.  

Subwencja oświatowa wyniosła- 7.148.544,00 zł 

Różnica w wysokości 2.134.644,72 zł została pokryta ze środków własnych Gminy. 

Wydatki oświatowe stanowiły 38,88 % wydatków budżetu gminy. 

 Biblioteki  

1. Sieć bibliotek i księgozbiór 

W gminie w 2019 r. funkcjonowało 5 bibliotek, liczba placówek nie zmieniła się w stosunku do roku 

2018. Dla osób niepełnosprawnych dostosowane są budynki znajdujące się przy ulicy Skrzydłowickiej 

7 w Pawonkowie oraz przy ulicy Lublinieckiej 50 w Kośmidrach. Nadal w trzech bibliotekach osoby 

niepełnosprawne spotykają się z utrudnieniami architektonicznymi. 

 Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosił 33 739 woluminów, zaś na koniec roku – 33 530 

woluminów. W 2019 r. wycofano z bibliotek 1 791 zdezaktualizowanych lub zniszczonych woluminów. 

W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła 5,15 na dzień 1 stycznia 2020 r. 

oraz 5,11 na dzień 31 stycznia 2019 r.   

W 2019 roku liczba czytelników wynosiła 930, to jest o 6 osób mniej niż w 2018 roku. Liczba 

odwiedzin placówek łącznie wynosiła 10 401, natomiast łączna liczba wypożyczeń - 18 416 (na zewnątrz 

i na miejscu) woluminów. W 2019 roku wzbogacono zbiory bibliotek o 1 582 książki. Biblioteka 

otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych ze środków Narodowego Programu Rozwoju 
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Czytelnictwa wynoszącą 15 000 zł, która przyczyniła się do wzrostu liczby zakupionych książek o 694 

szt. Za środki samorządowe nabyto 673 woluminów, 215 sztuk biblioteka otrzymała w darze. 

Zakupiono m.in. następujące pozycje: książki dla dzieci i młodzieży np.: z serii "Czytam sobie", “Mała 

Reporterka Nela, lektury szkolne, powieści obyczajowe: Agaty Przybyłek, Katarzyny Michalak, Joanny 

Szarańskiej, Karoliny Wilczyńskiej, Krystyny Mirek, Natalii Sońskiej, Agnieszki Olejnik, Francis Rivers, 

Lucindy Riley, powieści historyczne np.; Magdaleny Knedler, Sabiny Waszut, Moniki Rzepieli, Joanny 

Jax, powieści sensacyjne np.; Harlana Cobena, Remigiusza Mroza, Alexa Rogozińskiego, B.A.Paris, 

Rachel Abbott. 

Poszczególne biblioteki zatrudniały 6 (4x 0,5 etatu, 1 pełny etat - dyrektor, 0,25 etatu księgowa) 

pracownic i pracowników. Jedna osoba odbyła staż bibliotece, po którym była zatrudniona na czas 

określony w wymiarze 0,5 etatu. 

W poszczególnych bibliotekach użytkowano 26 komputerów (20 z dostępem do użytkowników). 

We wszystkich bibliotekach czytelnicy mają dostęp do szerokopasmowego Internetu. Katalogi on-line 

zapewniały biblioteki: w Pawonkowie, w Lisowicach, w Łagiewnikach Małych, w Kośmidrach, w 

Gwoździanach . W 2019 r. nie było możliwość zdalnego (internetowego) składania zamówień. 

W 2019 r. biblioteki gminne zorganizowały następujące wydarzenia:  

• 11 konkursów - 136 uczestników (np. plastyczne na najładniejszą kartkę, ozdobę świąteczną, 

walentynkę dla ulubionej postaci bajkowej),  

• 10 lekcji bibliotecznych - 155 uczestników,  

• 81 warsztatów literacko – plastycznych - 791 uczestników, 

•  20 wycieczek do bibliotek – 320 uczestników 

• 23 spotkania i imprezy – 624 uczestników (np.: spotkania z okazji Dnia Kobiet, Dnia Poezji, 

Narodowego Czytania, Andrzejek, Dnia Książki, Tygodnia Bibliotek, spotkania autorskie z 

Grzegorzem Kopcem, Andrzejem Żakiem) 

•  106 razy odbyło się głośne czytanie – 2074 osób 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się takie wydarzenia jak: rajd Odjazdowy Bibliotekarz, Noc w 

Bibliotece, noce filmowe, Andrzejki, przedstawienia teatralne, warsztaty rękodzielnicze. Część spotkań 

odbyło dzięki współpracy z LCSK.  GBP wraz ze spółką Business Center 1 zorganizowała 3 kursy 

komputerowe dla osób początkujących i średnio zaawansowanych. Kolejny rok biblioteka brała 

udział w akcji Mała książka - Wielki Człowiek mającej na celu promocję czytelnictwa.  

W spotkaniach i akcjach przygotowanych przez GBP wzięło udział 4100 osób. Biblioteki 

poniosły w związku z tymi wydarzeniami wydatki w kwocie 5383,18 zł. 

W 2019 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała  

282 998,31 zł. 

 Centra, domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice  
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1. Świetlice w gminie 

W gminie w 2019 r. funkcjonowały: 

Lokalne Centrum Społeczno – Kulturalne w Lisowicach 

Muzeum Paleontologiczne w Lisowicach 

Świetlice wiejskie w następujących miejscowościach: Pawonków, Koszwice, Skrzydłowice, Łagiewniki 

Małe, Łagiewniki Wielkie, Gwoździany, Draliny, Kośmidry.  

Budynki świetlic w Pawonkowie, Łagiewnikach Małych, Łagiewnikach Wielkich i Kośmidrach 

dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  

2. Działalność Lokalnego Centrum Społeczno-Kulturalnego 

W 2019 r. miały miejsce następujące wydarzenia (w LCSK i z udziałem LCSK): 

1. Koncert świąteczny – coroczne spotkanie na początku stycznia, dla mieszkańców Lisowic  

i gminy. Występ muzyczny zaproszonego zespołu, wspólne kolędowanie, poczęstunek. 

2. Spotkanie z teatrem lalkowym (współorganizowane z GBP) - odbyło się w czasie ferii, w 

świetlicy Dziupla w Pawonkowie. 

3. Noc filmowa (współorganizowana z GBP) – odbyła się w ferie, w LCSK.  

4. Bal Karnawałowy (współorganizowany z GBP) – odbył się w ferie w LCSK.  

5. Spotkanie z trenerem psów ratowników i projekcja filmu (współorganizowane z GBP) - odbyło 

się w ferie, w świetlicy Dziupla w Pawonkowie. 

6. Zimowy Klub Twórczy - zajęcia plastyczno-rękodzielnicze dla dzieci - odbyły się w czasie ferii, w 

LCSK i w GBP w Pawonkowie.  

7. Narodowy Dzień Życia – z okazji tego dnia odbyła się projekcja filmu i została przygotowana 

wystawa pro-life w LCSK. 

8. Ogólnopolski Bieg Tropami Śląskich Dinozaurów (współorganizacja) – bieg organizowany  

co roku, w celach promocji Muzeum Paleontologicznego w Lisowicach. 

9. Sensoplastyka - zajęcia sensoryczne dla dzieci - odbyły się w czasie wakacji, w LCSK. 

10. Spotkania muzealne – wakacyjne zajęcia paleontologiczne w Muzeum Paleontologicznym. 

11. Warsztaty taneczne - zajęcia wakacyjne dla dzieci, odbywające się w LCSK. 

12. Warsztaty kulinarne – tygodniowe zajęcia wakacyjne, odbyły się w LCSK. 

13. Spotkanie z przyrodnikiem – o wędrówce owadów opowiadał przyrodnik, p. Andrzej Pająk, z 

którym spotkanie odbyło się w czasie wakacji, w LCSK. 

14. Noc w muzeum – (we współpracy ze Stowarzyszeniem Ścieżka Marzeń) spotkanie dla dzieci z 

terenu powiatu, zajęcia paleontologiczne, spotkanie z twórcą kanału na YouTube pn. 

Naukowo.tv, zwiedzanie Muzeum – spotkanie odbyło się w czasie wakacji, w LCSK. 

15. Spotkania z plastyką - wakacyjne zajęcia plastyczne odbyły się w GBP w Kośmidrach i 

Łagiewnikach Małych. 
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16. Wakacyjny Klub Twórczy - wakacyjne zajęcia dla dzieci plastyczno-rękodzielnicze, w LCSK. 

17. Malowanie na wodzie – warsztaty dla dzieci, podczas których ozdabiały doniczki i sadziły 

kwiatki - odbyły się w LCSK. 

18. Dożynki gminne – plenerowe zajęcia plastyczne oraz projekcje filmów w Muzeum – 

przygotowane przez LCSK. 

19. Warsztaty dla dorosłych pn. “Malowana Sowa” - odbyły się w GBP w Łagiewnikach Małych. 

20. Spotkania świąteczne - grudniowe zajęcia dla dzieci: pieczenie i ozdabianie pierników, robienie 

szopki bożonarodzeniowej, odbyły się w LCSK. 

21. “Łańcuch choinkowy” - konkurs świąteczny. 

22. Zajęcia twórcze – w ciągu roku odbywają się różne zajęcia plastyczne w LCSK. Dodatkowo 

organizowane są tematyczne warsztaty przedświąteczne, wakacyjne i w czasie ferii zimowych. 

23. Zajęcia taneczne – cotygodniowe zajęcia taneczno-ruchowe dla dzieci, odbywały się w LCSK. 

24. Pomoc dzieciom w nauce (wszystkie przedmioty) - w ciągu roku szkolnego, w LCSK. 

25. Zajęcia muzealne – przeprowadzane dla grup odwiedzających Muzeum Paleontologiczne,  

w ciągu całego roku, szczególnie w okresie maj-październik. 

26. Zajęcia kulinarne – w ciągu roku przy różnych okazjach lub w wakacje. 

27. Dożynki, Piknik z Lisem – są organizowane w Lisowicach, na terenie LCSK. 

28. Kwietny Bieg – wydarzenie sportowe odbywające się na terenie LCSK.  

29. Turniej tenisa stołowego – organizowany przez LZS Unia Lisowice. 

30. Wystawa gołębi – organizowana przez PZHGP z Lisowic, odbywa się w LCSK. 

31. Miasteczko Radia Katowice – wydarzenie odbyło się na terenie LCSK, przygotowane przy 

współudziale LCSK. 

32. Konferencja “Autyzm. Codzienność” - odbyła się w LCSK. 

33. Spotkanie z senatorem Ryszardem Majerem i marszałkiem woj. śląskiego Jakubem 

Chełstowskim - odbyło się w LCSK.  

W 2019 roku miały miejsce następujące wydarzenia na terenie gminy: 

• Dożynki gminne, 

• Święto Miodu w Kośmidrach, 

• Festyn rodzinny w Gwoździanach, 

• Festyn jubileuszowy (340 lat wsi i 90 lat kościoła) w Łagiewnikach Małych, 

• Gminny Dzień Strażaka (Gwoździany), 

• Olimpiada Pożarnicza MDP Gminy Pawonków, 

Na terenie gminy w 2019 r. funkcjonowała jedna grupa wspierana przez Gminę – zespół taneczny 

Talencik. 
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CZYSTE POWIETRZE - to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie 

emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. 

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji 

budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić 

środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym. 

Gmina podjęła działania zmierzające do zawarcia porozumienia z Wojewódzkim Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w celu ułatwienia mieszkańcom gminy 

wnioskowania w programie Czyste Powietrze.  

Dzięki porozumieniu istnieje możliwość (na miejscu, w Urzędzie Gminy): 

• uzyskania informacji na temat programu,  

• otrzymania pomocy przy wypełnianiu wniosków, 

• składania wniosków w Urzędzie Gminy w Pawonkowie. 

 Przedsiębiorcy  

W 2019 r. zarejestrowano w gminie, w rejestrze CEIDG, 29 nowych przedsiębiorców. Najczęściej 

przedmiotem działalności tychże przedsiębiorstw były roboty budowlane specjalistyczne.  

W 2019 r. wyrejestrowano 17 przedsiębiorców. 

Na koniec roku 2019 r. w rejestrze CEIDG w gminie zarejestrowano 283 przedsiębiorców,  

4 działalności prowadzone wyłącznie w formie spółki cywilnej. Najczęściej przedmiotem działalności 

przedsiębiorstw jest transport drogowy towarów. 

  Ochrona środowiska  

1. Działalność oddziałująca na środowisko 

W gminie funkcjonują następujące zakłady szczególnie uciążliwe dla środowiska (wg. wydanych decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach):  

1. Składowisko odpadów w Lipiu Śląskim, 

2. Bitum Wytwórnia mas bitumicznych, Lipie Śląskie, 

3. Odkrywkowa kopalnia piasku w Łagiewnikach Wielkich, 

4. 3 stacje demontażu pojazdów: w Lisowicach, Pawonkowie i Skrzydłowicach, 

5. 2 gospodarstwa ogrodnicze – hodowla pomidorów Pawonków, Gwoździany 

6. Gospodarstwa rolne: w Gminie Pawonków istnieje wiele gospodarstw rolnych, 

jednakże nie wszystkie wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych, niektóre 

gospodarstwa powstały przed zaistnieniem obowiązku uzyskiwania decyzji o 

środowiskowej, mimo iż na dzień dzisiejszy wymóg taki istnieje. 

7. 2 fermy norek w Gwoździanach i Lisowicach 
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8. 3 gospodarstwa z hodowlą krów mlecznych w Skrzydłowicach, Łagiewnikach Małych i 

Pawonkowie 

9. 2 fermy kur Pawonkowie i Gwoździanach. 

Ponadto w 2019 roku jedna z ferm kur otrzymała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  

w związku z planowaną rozbudową farmy. 

W 2019 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej w miejscowości Draliny oraz dla masztu 

teleinformatycznego w miejscowości Gwoździany. Toczyło się również postępowanie ws. stacji 

bazowej telefonii komórkowej w Gwoździanach, jednak nie zostało ono jeszcze zakończone. 

2. Ścieki 

Przyjmuje się, 3m3 na 1 osobę na 1 m-c (przeciętne normy zużycia wody dla poszczególnych grup 

odbiorców), wg Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 

przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002r. nr. 8, poz. 70) 

Przyjmuje się, wg powyższej normy, że w 2019r. 6705 osób na stałe i czasowo zameldowanych w 

Gminie Pawonków wyprodukowały 241 380 m3 ścieków w ciągu roku. Ilość ścieków oczyszczonych w 

2019r. wynosiła: 33 007,1 m3 (dane o ilości ścieków pochodzą z oczyszczalni ścieków z urządzeń 

pomiarowych) 

Na początku 2019 r. udział ścieków oczyszczonych w ściekach wymagających oczyszczenia wynosił 

13,9 %, zaś pod koniec roku – 13,67 %.  

Podobna ilość ścieków wiąże się z stabilną i w miarę stałą liczbą mieszkańców w miejscowościach 

podłączonych do kanalizacji.  

Z oczyszczalni ścieków komunalnych korzystało na początku 2019 r. 34,97 % mieszkańców, zaś pod 

koniec –39,24%. 

Dane wg osób zadeklarowanych do śmieci: 

Przyjmuje się, wg powyższej normy, że w 2019r. 5169 osób zadeklarowanych do śmieci 

wyprodukowało 186 084 m3 ścieków. Ilość ścieków oczyszczonych w 2019r. wynosiła: 33 007,1 m3 

(dane o ilości ścieków pochodzą z oczyszczalni ścieków z urządzeń pomiarowych) 

Na początku 2019 r. udział ścieków oczyszczonych w ściekach wymagających oczyszczenia wynosił 

17,68 %, zaś pod koniec roku – 17,73 %.  

Podobna ilość ścieków wiąże się z stabilną i w miarę stałą liczbą mieszkańców w miejscowościach 

podłączonych do kanalizacji. Wniosek jest taki sam jak w przypadku danych meldunkowych 

mieszkańców na naszym terenie.  

Z oczyszczalni ścieków komunalnych korzystało na początku 2019 r. 34,39 % mieszkańców, zaś 

pod koniec –38,58%. 

3. Jakość powietrza 
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W ciągu 2019r. na terenie gminy Pawonków jeden raz został ogłoszony Alarm smogowy w dniu 

25.11.2019r. Zgodnie z Planem działań krótkoterminowych, który jest elementem Programu ochrony 

powietrza w województwie śląskim, biorąc pod uwagę liczbę ludności w Gminie Pawonków konieczne 

było przeprowadzenie minimum 5 kontroli.  

W Gminie w tym dniu zostało prowadzonych 8 kontroli, a w całym 2019r. przeprowadzono łącznie 

16 kontroli. W 2019. Na terenie województwa śląskiego obowiązywały dwa programy: Program 

ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów 

dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji przyjętego uchwałą nr 

V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku oraz Programu ochrony 

powietrza dla strefy śląskiej mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych dwutlenku siarki 

w powietrzu przyjętego uchwałą nr VI/12/7/2019 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 26 sierpnia 

2019 roku. Gmina Pawonków zgodnie z powyższymi dokumentami znajduje się w strefie śląskiej. 

4. Odpady 

 Gmina Pawonków realizowała w 2019 roku zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach. W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. systemem gospodarowania odpadami 

objętych było 1551 nieruchomości zamieszkałych. Na podstawie złożonych deklaracji liczba 

mieszkańców gminy na dzień 31.12.2019 r. wynosiła: 5128, natomiast z danych ewidencji ludności 

wynika, że na dzień 31.12.2019 roku na ternie Gminy było zameldowanych 6549 mieszkańców.   

W Gminie mieszkańcy każdego gospodarstwa domowego decydowali w jaki sposób będą zbierane 

od nich odpady, zdecydowana większość, bo aż 1529 gospodarstwa domowe zadeklarowały segregację 

odpadów a jedynie 22 gospodarstwa opowiedziały się za nieselektywną zbiórką odpadów.   

Z nieruchomości zamieszkałych na ternie gminy Pawonków w okresie od stycznia do grudnia 2019 

roku odebrano łącznie 1 038,24 Mg odpadów zmieszanych oraz 358,014 Mg odpadów segregowanych 

(w tym odpady odebrane z PSZOK). Łączna ilość odpadów odebranych w okresie sprawozdawczym 

wyniosła 1396,254 Mg.  

Ilość odpadów w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosła – 272,28 kg w tym aż 202,50 kg 

odpadów zmieszanych i 69,78 kg odpadów segregowanych.  

W 2019 roku na terenie gminy istniało 1 legalnie działające składowisko odpadów komunalnych, 

w tym okresie zlokalizowano kilka miejsc nieprzeznaczonych do składowani odpadów, na których 

podrzucane są odpady komunalne, czyli tzw. „dzikie wysypiska” ich wyczyszczenie zaplanowano na 

2020 r. 

5. Poprawa środowiska 

W celu polepszenia warunków środowiskowych, w których żyją mieszkańcy gmina podjęła 

następujące działania: 

• czynności zmierzające do zawarcia porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w celu ułatwienia mieszkańcom gminy 

wnioskowania w programie Czyste Powietrze, 

• W trakcie realizacji jest inwestycja polegająca na budowa ścieżek rowerowych, 
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• utwardzenie dróg nawierzchnia asfaltową bądź destruktem bitumicznym na łącznej 

długości 3,916 km. (dane ze sprawozdania z Programu Ochrony Powietrza).  

 Planowanie przestrzenne 

Dwa uchwalone w 2019 roku miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zwiększyły 

obszar objęty planami na terenie gminy. Powierzchnia objęta planami wzrosła z około 6,4 % - 2018 r. 

do około 6,6 % - 2019 r. Uchwalone plany dotyczą obszarów drogi krajowej DK 46 wraz z fragmentami 

dróg powiatowych w miejscowości Pawonków i Gwoździany.  

W 2019 roku zostało wydanych 20 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 15 decyzji dotyczących 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a 5 dotyczących zabudowy innej -  zabudowy zagrodowej.  

Ponadto w 2019 roku zostało wydanych 7 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. Dotyczyły one następujących inwestycji: budowa ścieżek rowerowych; budowa linii 

kablowych SN dla zasilania kontenerowej stacji transformatorowej; budowa masztu 

teleinformatycznego transmisji danych; budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nN z 

włączeniem do sieci SN i nN oraz przebudową linii nN; budowa linii kablowej 15 kV, budowa linii 

kablowej nN oraz budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV z włączeniem do sieci SN 

i nN; budowa stacji bazowej telefonii komórkowej; budowa linii kablowej SN 15kV oraz przebudowa 

linii napowietrznej SN 15 kV.  

 Sprawy administracyjne 

W 2019 r.:  

- przeciętny czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego wynosił - 30 dni,  

- przeciętny czas oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy – 3 miesiące. 

W poprzednim roku zatrudnienie w urzędzie gminy zmalało o 1 osobę, co miało związek z 

wygaśnięciem umowy stażysty. 

0,10 % decyzji wydanych przez wójta zostało zaskarżonych do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego, które uchyliło 75 % zaskarżonych decyzji. Wydano 140 zarządzeń Wójta Gminy wobec, 

wobec których Wojewoda nie stwierdził nieważności.  

 Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewoda uchylił 9 uchwał, wydanych przez organy gminy. Nie 

skierował żadnej skargi do sądu administracyjnego. Względem aktów prawnych wydanych przez Radę 

Gminy wniesiono 2 skargi, które sąd administracyjny oddalił/odrzucił. 

Nie przeprowadzono oceny zadowolenia mieszkańców z obsługi w urzędzie.  
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