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RAPORT O STANIE GMINY PAKOSŁAWICE W ROKU 2019
I. WSTĘP
Niniejszy raport o stanie gminy Pakosławice stanowi podsumowanie działalności wójta gminy
za rok 2019. Przedmiotowe kwestie dotyczące zasad i sporządzenia raportu o stanie gminy zostały
uregulowane w art. 28 aa Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Raport obejmuje
w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy Pakosławice. Dane
w nim zawarte mają charakter sprawozdawczo - podsumowujący. Ponadto w raporcie zostały ujęte
również informacje dotyczące najważniejszych zadań zrealizowanych w 2019 roku, które to składają
się na działalność organu wykonawczego.
Organ wykonawczy realizuje przypisane mu przez ustawodawcę zadania publiczne również za
pomocą jednostek organizacyjnych, komórek organizacyjnych urzędu, stąd zadania przez nie
realizowane są pośrednio działalnością organu wykonawczego i zostały ujęte w niniejszym raporcie.

II. INFORMACJE OGÓLNE
Gmina Pakosławice to gmina wiejska położona w powiecie nyskim. Gmina Pakosławice
sąsiaduje z gminą Grodków i Skoroszyce od północy, z gminą Łambinowice od wschodu, z gminą
Nysa od południa, z gminą Otmuchów od północnego-wschodu oraz z gminą Kamiennik od zachodu.
Jej obszar wynosi 72 km2, a liczba ludności według stanu na 31 grudnia 2019 roku wynosi 3546 osób.
Położenie Gminy Pakosławice

Herb oraz flaga jest znakiem rozpoznawczym gminy. Poniższy rysunek przedstawia herb oraz
flagę Pakosławic.

Administracyjnie Gmina Pakosławice podzielona jest na 12 sołectw, tj. Bykowice, Biechów,
Goszowice, Korzękwice, Nowaki, Pakosławice, Prusinowice, Reńska Wieś, Rzymiany, Słupice,
Smolice i Strobice oraz 6 przysiółków: Frączków, Godkowice, Naczków, Radowice, Spiny
i Śmiłowice. Sołectwa Gminy Pakosławice przedstawione są na poniższym rysunku.
Sołectwa Gminy Pakosławice

Przez obszar gminy przepływają dwa cieki wodne, tj. Cielnica i Korzkiew, które łączą się na
terenie miejscowości Prusinowice i już razem wpływają do rzeki Nysy Kłodzkiej. Ukształtowanie
powierzchni jest urozmaicone - płaskie we wschodniej części gminy i bardziej pagórkowate w
zachodniej. Klimat jest śląską odmianą klimatu kontynentalno - oceanicznego, w którym lata są
umiarkowane a zimy cieplejsze. Charakterystyczne są też długie i łagodne jesienie oraz wczesne
wiosny.
Gmina Pakosławice w 2019 r. była członkiem oraz uczestniczyła w różnego rodzajach
przedsięwzięciach związanych z przynależnością do wspólnot samorządowych takich jak :

- Stowarzyszenie Subregion Południowy,
- Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej,
- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad,
- Stowarzyszenie Nyskie Księstwo Jezior i Gór,
- Związek Gmin Śląska Opolskiego.
Powyższe struktury pokazują, że Gmina Pakosławice uczestniczy w szerokim zakresie przynależności
oraz jest równorzędnym partnerem dla zrzeszonych gmin. W miarę swoich możliwości może
wykorzystywać każdą okazję w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, korzystać z różnego rodzaju
szkoleń oraz pozyskiwać cenne informacje z zakresu zmieniających się przepisów prawa dotyczących
funkcjonowania samorządu.
Demografia
Wykaz ludności
Nazwa miejscowości/ liczba mieszkańców
(wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.)
GMINA PAKOSŁAWICE

3546

SOŁECTWA
BIECHÓW

250

BYKOWICE

121

FRĄCZKÓW

403

GODKOWICE

28

GOSZOWICE

111

KORZĘKWICE

118

NACZKÓW

12

NOWAKI

288

PAKOSŁAWICE

552

PRUSINOWICE

685

RADOWICE

15

REŃSKA WIEŚ

394

RZYMIANY

145

SŁUPICE

58

SMOLICE

103

SPINY

18

STROBICE

141

ŚMIŁOWICE

104

Stan ludności na dzień 31 grudnia 2018 r. – 3477
Stan ludności na dzień 31 grudnia 2019 r. – 3546

Przyrost naturalny
2018

2019

Urodzenia

30

27

Zgony

42

33

Seniorzy (stan na 31 grudnia 2019 r.)

60+

kobiety

mężczyźni

463

372

Przedział wiekowy

Liczba osób

0-4 lat

143

5-14 lat

312

15-19 lat

152

20-24 lat

230

25-49 lat

1386

50-59 lat

488

60-69 lat

494

70-79 lat

231

80+

110

III. INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZĄCE 2019 ROKU
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem – 42,94 %
Wykonanie dochodów ogółem
Wykonanie dochodów własnych

15.693.698,01
6.738.735,22

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 7,20 %
Wykonanie - wydatki ogółem
Wykonanie - wydatki majątkowe

15.833.362,40
1.140.243,12

Wykonanie dochodów (w tym PIT, CIT) - 98,55%
Plan dochodów

15.924.013,94

Wykonanie ogółem, w tym:

15.693.698,01

PIT

2.895.401,00

CIT

11.639,02

Wykonanie wydatków - 94,22%
Plan

16.804.081,29

Wykonanie

15.833.362,40

Wynik budżetu
Planowany wynik DEFICYT

880.067,35

Wykonanie DEFICYT

139.664,39

Dotacje pozyskane spoza budżetu Gminy
Plan

4.631.043,61

Wykonanie

4.591.591,47

Dochody z majątku - 67,24%
Plan

353.615,01

Wykonanie

237.774,32

Wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu - 76,21%
Plan

1.496.057,34

Wykonanie

1.140.243,12

Środki pozabudżetowe w 2019 roku
Dane z umowy dofinansowania
Tytuł projektu/
Źródło finansowania

Program „Odnowa wsi
w powiecie nyskim” Zagospodarowanie
terenów zielonych w
sołectwie Biechów
(budżet Powiatu
Nyskiego)
Program „Odnowa wsi
w powiecie nyskim” –
Kształtowanie
wizerunku i estetyki
placu przy świetlicy
wiejskiej w
Śmiłowicach – sołectwo
Goszowice (budżet
Powiatu Nyskiego)
Program „Odnowa wsi
w powiecie nyskim” –
Wymiana i naprawa
ogrodzenia przy
świetlicy – sołectwo
Smolice (budżet
Powiatu Nyskiego)
Program „Odnowa wsi
w powiecie nyskim” Najlepsze
przedsięwzięcie w
powiecie nyskim na
2019 rok – sołectwo
Biechów (budżet
powiatu Nyskiego)

Wartość
projektu
w złotych

Wartość
dofinansowania
w złotych

Wkład
własny
w złotych

Z ostatecznego rozliczenia
Wartość
projektu
w złotych

Wartość
dofinansowania
w złotych

Wkład
własny
w złotych

Wartość
środków,
która
wpłynęła
w 2019 r.

8.250,00

2.250,00

6.000,00

8.250,00

2.250,00

6.000,00

2.250,00

6.250,00

2.250,00

4.000,00

6.250,00

2.250,00

4.000,00

2.250,00

11.250,00

2.250,00

9.000,00

11.250,00

2.250,00

9.000,00

2.250,00

1.000,00

1.000,00

-

1.000,00

1.000,00

-

Razem:

1.000,00

7.750,00

IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Na składniki mienia Gminy Pakosławice składają się:
a) nieruchomości gruntowe:

drogi,

rowy,

tereny zieleni parkowej,

tereny sportu rekreacji,

działki budowlane,

nieruchomości niezabudowane nie stanowiące działek budowlanych,

nieruchomości zabudowane /oświatowe/,

nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz Spółdzielni Pracy Uniwersal
w likwidacji i osób fizycznych,

grunty będące w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych gminie: Gminna Biblioteka
Publiczna, Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Pakosławice, Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej,

grunty wydzierżawione, wynajęte, użyczone.
b) budynki, budowle:

obiekty mieszkalne,

obiekty użyteczności publicznej,

obiekty pozostałe.

Stan mienia komunalnego Gminy Pakosławice na dzień 31.12.2019 r. wynosił:
1) Powierzchnia gruntów stanowiąca własność Gminy Pakosławice - 204,5694 ha.
2) Powierzchnia gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste – 0,5514 ha.
3) Powierzchnia gruntów przekazanych w trwały zarząd – 5,9017 ha.
4) Powierzchnia gruntów przekazanych w użyczenie – 4,7930 ha.
5) Powierzchnia sprzedanych gruntów będących własnością Gminy Pakosławice w 2019 r.
wynosiła - 0,1890 ha.
6) Powierzchnia nieodpłatnie nabytych gruntów w 2019 r. wynosiła – 0,6700 ha.
7) Grunty oddane na dzień 31.12.2019 r. w dzierżawę – 19,0320 ha.
8) Obiekty ogółem – 40
w tym:




mieszkalnych: 8,
użyteczności publicznej: 26,
pozostałych: 6.

V. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW, STRATEGII
A. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Pakosławice i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
Podstawowym dokumentem planistycznym określającym politykę przestrzenną gminy, w tym
lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego jest Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice, które zostało przyjęte przez Radę Gminy
Pakosławice w dniu 04.10.2002 r. – uchwała nr XL/173/02, a następnie dokonano zmiany. Zmiana
została przyjęta przez Radę Gminy Pakosławice w dniu 30.10.2014 r. – uchwała nr XLIII/377/14.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi podstawę planowania
przestrzennego w gminie. Gmina Pakosławice zajmuje powierzchnię około 74 km2 i cały ten obszar
objęty jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. W 2005 r. Gmina Pakosławice
opracowała miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowanych oraz
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów niezabudowanych. Od tego czasu
dokonywano zmian uchwalonych miejscowych planów. Ostatnia zakończona zmiana miała miejsce
w 2017 roku. Obecnie trwają ostatnie etapy sporządzania zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Na wnioski zainteresowanych wydano 23 wypisy i wyrysy z obowiązujących miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego oraz 87 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, które przez wnioskodawców zostały
przedłożone u notariuszy, w bankach, w biurach geodezyjnych. Ponadto wydano także
2 zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
B. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych
Planem wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Pakosławice na lata 2018- 2020 został
przyjęty w dniu 31.07.2018 r. zarządzeniem nr 415A/18 Wójta Gminy Pakosławice.
Plan
wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Pakosławice na lata 2018-2020 określa główne
kierunki działań związanych z gospodarowaniem mieniem gminnym. Zarządzanie zasobem gminnym
odbywa się zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, o której mowa w art. 12 ustawy o gospodarce
nieruchomościami i jest on wykorzystywany na cele rozwojowe gminy i potrzeb zorganizowanej
działalności inwestycyjnej. Założenia te dotyczą w szczególności realizacji zadań własnych gminy,
istotnych celów publicznych, urządzeń infrastruktury technicznej, jak i innych.
Realizacja gminnego zasobu nieruchomości następuje zgodnie z wiążącymi organ wykonawczy
ustaleniami, zawartymi w uchwałach budżetowych.
C. Zabytki i ochrona konserwatorska
Na terenie Gminy Pakosławice zlokalizowane są obiekty zabytkowe nieruchome wpisane do
rejestru zabytków województwa opolskiego prowadzonego przez Opolskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Opolu. Ponadto w wojewódzkiej ewidencji zabytków wpisane są 4
obiekty zabytkowe ruchome.

W chwili obecnej trwają prace nad sporządzeniem gminnej ewidencji zabytków Gminy
Pakosławice.
Tabela nr 1 Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków województwa opolskiego zlokalizowanych
na terenie gminy Pakosławice

Lp.

Obiekt

Lokalizacja

1.

Portiernia, obecnie dom mieszkalny

Biechów 18

2.

Park

Biechów

3.

Pałac

Frączków

4.

Oficyna pałacowa

Frączków

5.

Park

Frączków

6.

Kościół parafialny pw. Św. Andrzeja

Nowaki

7.

Dom mieszkalny

Nowaki

8.

Kościół parafialny pw. śś. Piotra i Pawła

Pakosławice

9.

Cmentarz przykościelny

Pakosławice

10. Układ ruralistyczny wsi

Prusinowice

11.

Kościół parafialny pw. św. Michała
Archanioła

12. Kościół parafialny pw. św. Małgorzaty

Prusinowice
Reńska Wieś

Tabela nr 2 Wykaz obiektów zabytkowych ruchomych ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie
gminy Pakosławice

Lp.

Miejscowość

Obiekt

1.

Nowaki

Krzyż pokutny (przy drodze naprzeciw kościoła)

2.

Pakosławice

Krzyż pokutny (przed kościołem)

3.

Reńska Wieś

Krzyż pokutny (przy murze kościelnym)

4.

Reńska Wieś

Krzyż pokutny (przy murze kościelnym)

Według danych Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na terenie Gminy
Pakosławice znajdują się 4 udokumentowane stanowiska archeologiczne oraz 35 stanowisk
archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków archeologicznych.

D. Infrastruktura drogowa
Długość dróg w poszczególnych kategoriach na terenie Gminy Pakosławice:

1.
2.
3.
4.

Drogi krajowe – 4,5 km
Drogi wojewódzkie – 1 km
Drogi powiatowe – 34,755 km
Drogi gminne publiczne – 16,204 km

W roku 2019 za zadania związane z drogami gminnymi publicznymi oraz wewnętrznymi wykorzystano środki w łącznej
wysokości 119.206,84 zł.

E. Gospodarka ściekowa
Obecnie Gmina Pakosławice nie posiada zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Na terenie gminy tj.
w miejscowościach Korzękwice, Bykowice, Śmiłowice, Biechów, Godkowice, Radowice, Słupice
funkcjonuje 55 przydomowych oczyszczalni ścieków. Zostały one wybudowane
w ramach udzielonego wsparcia finansowego ze środków zewnętrznych.
F. Ochrona środowiska
W ramach działań z zakresu ochrony środowiska Gmina Pakosławice realizuje zadania związanie z usuwaniem
i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. W roku 2019 Gmina Pakosławice otrzymała dotację na
dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zwierających azbest z terenu Gminy Pakosławice – w roku
2019”. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 19.915,20 zł brutto. Kwota dotacji została przyznana do kwoty 9 147,59
zł, z czego:




ze środków NFOŚiGW w Warszawie- 4517,80 zł,

ze środków WFOŚiGW w Opolu  4629,79 zł.
W ramach zrealizowanego zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na unieszkodliwieniu 12,908 Mg
odpadów zawierających azbest.
Ponadto, Gmina Pakosławice działając na mocy art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
oraz uchwały Nr XXXIX/379/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Pakosławice na dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza na
lata 2019 – 2023 w związku z realizacją zadania ujętego w budżecie Gminy Pakosławice pn.: „Dotacje celowe na zadania
związane z ochroną powietrza”, udzieliła na wniosek właścicieli budynków mieszkalnych dotacji, na zadania związane
z modernizacją ogrzewania, polegającego na wymianie źródła ciepła na korzystniejsze pod względem sprawności
energetycznej oraz ekologicznej. Łączna kwota dofinansowania na wyżej wymienione zadanie w roku 2019 wyniosła
55.999,50 zł.
W roku 2019 dokonano konserwacji rowu melioracyjnego (tj. dz. o nr ew. 421) przebiegającego przez m. Pakosławice. Na
wykonanie przedmiotowego zadania otrzymano dofinansowanie z Powiatu Nyskiego. Wartość realizacji zadania to 10 000
zł, w tym środki z Powiatu Nyskiego - 5 000 zł.

G. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
W gminie Pakosławice prężnie działają Ochotnicze Straże Pożarne tj.: w Pakosławicach,
Prusinowicach, Nowakach i Rzymianach oraz stowarzyszenia tj.: Stowarzyszenie ,,Wspólne
Horyzonty" z siedzibą we Frączkowie, Stowarzyszenie ,,Wspólnota Rzymiańska" z siedzibą
w Rzymianach, Stowarzyszenie ,,Rajska Dolina" z siedzibą w Reńskiej Wsi, Stowarzyszenie
,,Samodzielne Koło Gospodyń Wiejskich" z siedzibą w Prusinowicach oraz Gminne Zrzeszenie
,,Ludowe Zespoły Sportowe" w Pakosławicach. Organizacje te podejmują wiele cennych inicjatyw na
rzecz mieszkańców w dziedzinie sportu, rekreacji i kultury.
Gminne Zrzeszenie ,,Ludowe Zespoły Sportowe" zrzesza kluby sportowe działające na terenie
gminy Pakosławice tj.: LUKS Pakosławice, LZS Pakosławice, LZS Agfa Prusinowice, LZS Orzeł
Reńska Wieś. W/w kluby tworzą warunki sprzyjające rozwojowi sportu na terenie Gminy Pakosławice
tj. rozwój i upowszechnianie sportu oraz poprawa warunków uprawiania sportu, w tym przede
wszystkim szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej, bilarda, tenisa ziemnego oraz innych
dyscyplin jeśli powstaną. Udział drużyn piłkarskich w rozgrywkach mistrzowskich i pucharowych
w ramach PZPN.
Gminne Zrzeszenie ,,Ludowe Zespoły Sportowe" w Pakosławicach 28 stycznia 2019 r., wygrało

konkurs projektów na wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie tworzenia warunków
sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Pakosławice na rok 2019 ogłoszonego przez Wójta
Gminy Pakosławice i otrzymała dotację w wysokości 30.000,00 zł. Cele i rezultaty zostały osiągnięte
tj.: prowadzono zorganizowane formy szkolenia piłki nożnej w szczególności dzieci i młodzieży
w klubach działających na terenie gminy Pakosławice , współpracowano z placówkami oświatowymi
z terenu gminy Pakosławice. Kluby piłkarskie brały udział w rozgrywkach w meczach ligowych, które
były organizowane na boiskach poszczególnych klubów jak również rozgrywki wyjazdowe.
Priorytetowym zadaniem władz samorządowych Gminy Pakosławice jest rozwój Gminy oraz
poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja tych celów jest możliwa m.in. dzięki współpracy
samorządu z organizacjami pozarządowymi, która odbywa się w oparciu o ustawę o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
W związku z powyższym Uchwałą nr XXXIX/381/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 16
października 2018 r. przyjęto ,,Roczny Program Współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.
Celami szczegółowymi programu było:
 zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców Gminy,
 poprawa jakości życia, poprzez zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Pakosławice,
 integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,
 upowszechnianie i wprowadzenie w życie postanowień ustawy o działalności pożytku
publicznego,
 wzmacnianie mechanizmów współpracy samorządu i organizacji pozarządowych oraz
zapewnienia im udziału w realizacji zadań własnych samorządu służących rozwojowi Gminy,
 upowszechnianie, rozwijanie i promowanie wolontariatu.
W 2019 roku zadaniami priorytetowymi programu współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami
było:

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

porządku i bezpieczeństwa publicznego

działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
Dnia 19 września 2019 r. Gminne Zrzeszenie ,,Ludowe Zespoły Sportowe" w Pakosławicach złożyło
ofertę na realizację zadania publicznego pn. ,,Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży"
w ramach zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Oferta złożona została
w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Gminne Zrzeszenie otrzymało dotację w wysokości 3000,00 zł. Pozyskane środki
umożliwiły udział w rozgrywkach ligowych rundy jesiennej drużynie żeńskiej, lidze trampkarzy i lidze
młodzików, które odbyły się na szczeblu wojewódzkim i lokalnym (gminnym).
H. Gminny Program Rozwiazywania Problemów Alkoholowych
Program był realizowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
przy współpracy z wszelkimi instytucjami działającymi na terenie gminy (szkoły, przedszkola,
biblioteki, samorządy mieszkańców wsi, stowarzyszenia, kluby młodzieżowe, świetlice wiejskie, OSP,
oraz instytucje i organizacje pozarządowe działając w oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Komisja składa się z 3 osób. Łącznie w roku 2019 odbyło się 16 posiedzeń.

Podstawowym celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
jest:
1) kreowanie i propagowanie zdrowego stylu życia, bez nałogów i uzależnień;
2) zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów alkoholowych oraz zapobieganie
powstawaniu nowych problemów oraz innych zjawisk patologicznych, w tym eskalacji przemocy;
3) popularyzacja wiedzy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie uzależnień, a tym samym
zmniejszanie rozmiarów aktualnie istniejących problemów uzależnień na terenie gminy;
4) zapobieganie naruszeniom prawa w obrocie napojami alkoholowymi.
W roku 2019 w ramach grup roboczych, w skład których wchodzili członkowie Komisji udzielono
pomocy 9 rodzinom.
W ramach budżetu na realizację Programu zrealizowano wiele przedsięwzięć przy współudziale szkół
i przedszkoli, stowarzyszeń, samorządów mieszkańców wsi, bibliotek. Łącznie na zadania te wydano
27.415,65 zł.
Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży wynosiła 9.
Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
wynosiła 1. Dane te potwierdzają tendencję spadkową w zakresie liczby punktów sprzedaży.
Trakcie roku 2019 wydano łącznie 7 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Wydano 14 decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z tego 3 z powodu
likwidacji punktu sprzedaży, a 11 z powodu upływu terminu ważności zezwolenia.
Wartość sprzedanego alkoholu na terenie gminy Pakosławice za 2019 rok ( wg. oświadczeń
sprzedawców) wynosiła łącznie 952478,00 zł, natomiast w roku 2018 była to kwota 1145130, 88 zł.
I.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Głównymi celami Programu jest:
1.Podjęcie działań mających na celu zapobieganie wszelkim uzależnieniom poprzez ograniczenie
dostępu do substancji narkotycznych, a przede wszystkim przez pracę profilaktyczna w środowisku
lokalnym.
2.Dostarczenie fachowej wiedzy wszystkim podmiotom ( m.in. nauczycielom, pedagogom
szkolnym, rodzicom) zainteresowanym tematem zagrożeń związanych z narkomanią, informowanie
o dostępnych formach pomocy.
3.Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem
środków psychoaktywnych.
4.Udzielanie pomocy psychospołecznej osobom uzależnionym, rodzinom dotkniętym ubóstwem
i wykluczeniem społecznym .
W roku 2019 na realizację zadań z powyższego zakresu zaplanowaną kwotę 8000 zł wykorzystano
w 100%.

J. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie
W gminie Pakosławice jest opracowany i funkcjonuje system przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. Realizowane są wszystkie zadania wynikające z ustaw, rozporządzeń oraz innych aktów
prawnych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadania te realizowane są przez
Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w którego skład
wchodzą przedstawiciele:
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Komendy Powiatowej Policji w Nysie
- oświaty
- służby zdrowia
- kuratorów sądowych
Na podstawie informacji z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławicach ustalono, że
nieznaczna jest skala pomocy rodzinom dotkniętym przemocą, w stosunku do ogólnej liczby rodzin
objętych pomocą Ośrodka.
Z analizy danych wynika, że przyczynami przemocy w rodzinie w gminie Pakosławice jest najczęściej
nadużywanie alkoholu, szczególnie nadużywanie alkoholu z objawami uzależnienia.
Z posiadanych danych wynika, że najbardziej aktywna w identyfikacji zjawiska przemocy w rodzinie
jest Policja. Funkcjonariusze policji z uwagi na bezpośredni kontakt z rodzinami, często w momencie
ujawienia przemocy, prawidłowo wdrażali procedurę „Niebieskie Karty”, co pozwoliło na rozpoczęcie
konkretnych działań pomocowych wobec rodzin, gdzie zostało ujawnione zjawisko przemocy
w rodzinie.
Podobnie wysoką aktywność wykazuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławicach, który
dzięki systematycznej pracy socjalnej z klientami często prawidłowo diagnozuje problem przemocy
w rodzinie i wdraża procedurę Niebieskiej Karty.
Kolejnym krokiem jest już monitorowanie przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny, wszelkich
działań mających na celu prawidłową diagnozę i podejmowanie działań pomocowych wobec
konkretnych rodzin, osób doświadczających przemocy w rodzinie, jak i sprawców tej przemocy.

Rok

Liczba osób
doświadczających przemocy
w rodzinie

Niebieska Karta – liczba
wdrożonych procedur

2018

23

16

2019

9

13

K. Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
Wykaz podmiotów z którymi Gmina Pakosławice zawarła umowy na realizację następujących zadań:
1) zapewnianie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt poprzez:
a) schronisko w m. Chorzów, ul. Antoniów 1, 41-508 Chorzów prowadzonym przez Fundację
„S.O.S. dla Zwierząt”, z s. w Chorzowie ul. Antoniów 1,

2) odławianie bezdomnych zwierząt przez Przedsiębiorstwo Usług Produkcyjno - Handlowo Wielobranżowych „GABI” Gabriela Bartoszek z s. w Żędowicach, ul. Dworcowa 24, 47 - 120
Żędowice,
3) sterylizację lub kastrację kotów wolno żyjących realizowana przez lekarza weterynarii
pracującego w Przychodni Weterynaryjnej ARKA Sp. z o.o. z/s 48-303 Nysa, ul. Szczecińska 8
4) zapewnianie bezdomnym zwierzętom gospodarskim miejsca w gospodarstwie rolnym
prowadzonym przez Pana P.K. w miejscowości Prusinowice, 48-314 Pakosławice,
5) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt bezdomnych poprzez lekarza weterynarii pracującego w Przychodni Weterynaryjnej
ARKA Sp. z o.o. z/s 48-303 Nysa, ul. Szczecińska 8,
Z terenu Gminy Pakosławice w roku 2019 odebrano i umieszczono w schronisku 5 psów,
nie odebrano i nie umieszczono w gospodarstwie rolnym zwierząt gospodarskich.
Łącznie wydana kwota związana z odłowieniem i umieszczeniem zwierząt w schronisku w roku 2019
wyniosła 6.719,36 zł.

VI. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY
Według zapisów prowadzonego rejestru uchwał w roku 2019 odbyło się 7 sesji na których łącznie
uchwalono 75 uchwał.
W rejestrze zarządzeń Wójta Gminy w roku 2019 ujętych zostało 106 zarządzeń.
W ramach obsługi sołectw zorganizowane zostały zebrania sprawozdawczo-wyborcze w 12
sołectwach, na których dokonano wyboru nowych składów Rad Sołeckich oraz Sołtysów.

VII. CZĘŚĆ ANALITYCZNA ( DZIAŁANIA PROWADZONE W 2019 ROKU)
Zadania z zakresu remontów

PRZEDMIOT

Remont Cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej

Konserwacja rowów melioracyjnych

KWOTA
BRUTTO
27 587,08 zł

10648,,91

Modernizacja budynku gospodarczego park Rzymiany

10 000,00 zł

Remont drogi gminnej w Pakosławicach

10 000,00 zł

Wymiana i naprawa ogrodzenia przy świetlicy Smolice

15 500,00 zł

Budowa dwóch wiat ogrodowych w Biechowie

14 000,00 zł

Demontaż i montaż nowych wiat przystankowych

12 631,36 zł

Zakup kruszywa celem naprawy dróg dojazdowych do gruntów
rolnych

6 654,96 zł

Wymiana przepustu drogowego

6 396,00 zł

Montaż znaków drogowych zgodnie z projektami organizacji ruchu

5 067,90 zł

Usuwanie Barszczu Sosnowskiego

501,63 zł

Zadania dofinansowane przez Powiat Nyski w 2019 r.:
1) Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Biechów
Zadanie realizowane w ramach programu „Odnowa wsi w powiecie nyskim”
W ramach zadania wykonano prace polegające na montażu obrzeży, palisady, tablic
informacyjnych, nasadzono kwiaty i krzewy. Wartość zadania: 8.250,00 zł. Dofinansowanie
z Powiatu Nyskiego w kwocie 2.250,00 zł.
2) Kształtowanie wizerunku i estetyki placu przy świetlicy wiejskiej w Śmiłowicach –
sołectwo Goszowice
Zadanie realizowane w ramach programu „Odnowa wsi w powiecie nyskim”
W ramach zadania wykonano prace polegające na rekultywacji terenu przy świetlicy wiejskiej,
wykonano i zamontowano ławki oraz grilla ogrodowego, a także przygotowano miejsce na
ognisko. Wartość zadania: 6.650,00 zł. Dofinansowanie z Powiatu Nyskiego w kwocie
2.250,00 zł.
3) Wymiana i naprawa ogrodzenia przy świetlicy – sołectwo Smolice
Zadanie realizowane w ramach programu „Odnowa wsi w powiecie nyskim”
W ramach zadania usunięte zostało stare, zniszczone ogrodzenie. Następnie rozpoczęto prace
związane z montażem nowego ogrodzenia, którego wykonano część. Dalsze prace będą
kontynuowane w 2020 roku. Wartość zadania: 11.250,00 zł. Dofinansowanie z Powiatu
Nyskiego w kwocie 2.250,00 zł.

4) Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi w 2019 roku – sołectwo Biechów
Zadanie konkursowe realizowane w ramach programu „Odnowa wsi w powiecie nyskim”
Zakupiono sprzęt AGD na wyposażenie świetlicy w Biechowie. Wartość zadania: 1.000,00 zł.
Dofinansowanie z Powiatu Nyskiego w kwocie 1.000,00 zł.
Zadania z Funduszu sołeckiego:
W budżecie Gminy Pakosławice na rok 2019 na zadania realizowane w ramach Funduszu
Sołeckiego zaplanowano środki finansowe w wysokości 220.514,73 zł, wykorzystano kwotę
214.651,23 zł, tj. 97,34 % planu rocznego.
Wykonanie przedsięwzięć w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

Sołectwo

Nazwa zadania

Plan w
rozbiciu na
zadania

Plan
ogółem
(w zł)

(w zł)

Biechów
(Biechów,
Godkowice,
Radowice)

1. Doposażenie kuchni w świetlicy
wiejskiej w Biechowie

Wykonanie w
rozbiciu na
zadania

489,00

489,00

2. Remont świetlicy wiejskiej
w Biechowie

2.700,00

2.700,00

3. Zagospodarowanie terenów
zielonych w sołectwie Biechów

6.370,05

6.351,35

4. Organizacja imprez
okolicznościowych dla
mieszkańców sołectwa Biechów
5. Kształtowanie wizerunku
i estetyki wsi

4.000,00

3.998,78

4.811,00

4.680,00

10.851,65

10.843,98

1. Doposażenie i rewitalizacja placu
zabaw
2. Doposażenie świetlicy wiejskiej
3. Imprezy integracyjne

Goszowice
(Frączków,
Goszowice,
Naczków,
Śmiłowice)

500,00

(w zł)

%
wykonania

(w zł)

18.370,05

Bykowice

Wykonanie
ogółem

11.851,65

55,98

500,00

500,00

1. Pielęgnacja terenów zielonych

9.851,32

9.824,67

2. Kształtowanie wizerunku
i estetyki parku w Goszowicach
3. Kształtowanie wizerunku
i estetyki placu przy świetlicy
wiejskiej w Śmiłowicach
4. Organizacja jarmarku
wielkanocnego we Frączkowie
5. Stroje ludowe

5.000,00

5.000,00

4.000,00

3.995,58

6. Kształtowanie wizerunku
i estetyki placu rekreacyjnosportowego we Frączkowie
7. Imprezy integracyjne

30.851,32
1.000,00

996,00

1.000,00

1.000,00

8.000,00

7.993,32

2.000,00

2.000,00

18.219,13

99,18

11.399,96

96,19

30.809,57

99,86

Korzękwice

1. Remont świetlicy wiejskiej

6.331,23

2. Organizacja imprez wiejskich

2.000,00

3. Poprawa estetyki i porządku
sołectwa
4. Doposażenie świetlicy wiejskiej
Nowaki

Pakosławice

Prusinowice

Rzymiany

11.666,47

2.000,00

666,47

436,39

2.668,77

2.667,80

1. Modernizacja kuchni w świetlicy
wiejskiej
2. Utrzymanie porządku i estetyki
wsi
3. Organizacja imprez i festynów
w sołectwie
1. Poprawa estetyki sołectwa

11.000,00

11.000,00

2. Organizacja imprez i festynów
w sołectwie
3. Wyposażenie remizy strażackiej

5.876,10
2.000,00

1.995,00

1. Zakup traktorka-kosiarki do
koszenia trawy
2. Organizacja dożynek wiejskich

18.000,00

18.000,00

2.500,00

2.500,00

3. Zakup materiałów budowlanych
na świetlicę wiejską
4. Utrzymanie wsi w estetyce

Reńska
Wieś

6.331,23

3.500,00

18.147,84

3.500,00

3.647,84

500,00

19.938,24

19.938,24

82,47

27.814,34

32.999,43

5.793,49

82,47

9.916,96

9.016,88

5. Zakup materiałów i usług
z przeznaczeniem na organizacje
zajęć dla dzieci
1. Estetyka wsi

2.500,00

2.499,42

13.000,00

12.998,99

2. Organizacja imprez i wyjazdów

7.000,00

6.999,99

3. Utrzymanie świetlicy

1.000,00

21.740,37

809,09

4. Zakup artykułów i usług
z przeznaczeniem na działalność
zespołu ludowego

740,37

740,37

1. Organizacja imprez
integracyjnych
2. Zakup sprzętu nagłaśniającego

3.000,00

2.977,40

3. Porządek i estetyka wsi

7.566,97

7.391,30

43,92

43,92

4. Opłata za internet
Słupice
(Słupice,
Spiny)

1. Estetyka wsi

Smolice

1. Wymiana i naprawa ogrodzenia
przy świetlicy
2. Utrzymanie porządku wokół
świetlicy i na świetlicy
3. Organizacja festynów wiejskich

2. Utrzymanie porządku i zieleni

2.500,00

9.700,00

13.110,89

10.147,97

2.499,99

9.700,00

447,97

447,43

9.000,00

9.000,00

500,00
1.573,88

11.073,88

499,46
1.119,83

11.435,42

98,02

15.000,00

82,65

27.726,73

99,68

32.098,77

97,27

21.548,44

99,12

12.912,61

98,49

10.147,43

99,99

10.619,29

95,89

Strobice

1. Fundusz integracyjny na imprezy
typu Dzień Dziecka, Dzień Kobiet,
Mikołajki, Festyn rodzinny itp.
2. Poprawa estetyki wsi

2.000,00

1.999,11

2.200,00

2.199,01

3. Wyposażenie zaplecza
socjalnego w świetlicy
4. Remont świetlicy

1.300,00

1.295,50

7.240,52

7.239,26

12.740,52

Razem:

220.514,73

12.732,88

99,94

214.650,23

97,34

OPIEKA SPOŁECZNA

1.Realizacja zadań w 2019 r. w oparciu o ustawę o pomocy społecznej:
•
•
•
•
•
•
•

Zasiłek stały - wydatek 121 530,47 zł - 200 świadczeń
Zasiłek okresowy - wydatek 118 044,00 zł - 317 świadczeń
Składka na Ubezpieczenie Zdrowotne - wydatek 9 921,30 zł - 175 świadczeń
Odpłatność za pobyt w DPS - wydatek 156 918,89 zł - 72 świadczenia
Zasiłki celowe własne - wydatek 45 886,00 zł - 91 świadczeń
Specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatek 22 190,00 zł - 634 świadczeń
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatek 13 700,00 zł - 4 świadczenia.

2.Realizacja programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”
Posiłki – wydatek 40 701,50 zł - 7 188 świadczeń
Zasiłek celowy na zakup żywności - wydatek 26 440,00 zł - 217 świadczeń.
3.Realizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – wydatek 920,65 zł.
•
•

4.Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia – wydatek 237,00 zł.
5.Realizacja zadań w oparciu o ustawę o świadczeniach rodzinnych:
• Zasiłki rodzinne – wydatek - 234 682,56 zł - 2 114 świadczeń
• Dodatki do zasiłków rodzinnych - wydatek 96 271,00 zł - 731 świadczeń
• Zasiłki pielęgnacyjne - wydatek 165 048,00 zł - 874 świadczenia
• Świadczenia pielęgnacyjne - wydatek 221 829,00 zł - 143 świadczenia
• Specjalny zasiłek opiekuńczy - wydatek 50 840,00 zł - 82 świadczenia
• Zasiłek dla opiekuna - wydatek 31 620,00 zł - 51 świadczeń
• Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka- wydatek 23 000,00 zł - 23 świadczenia
• Świadczenie rodzicielskie - wydatek 117 810,00 zł - 128 świadczeń
• Świadczenie 4 tys. - wydatek 4 000,00 zł - 1 świadczenie.
6.Realizacja zadań w oparciu o ustawę o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - wydatek
2 096 420,11 zł - 4 186 świadczeń.

7.Realizacja rządowego programu Karta Dużej Rodziny - wydatek 144,41 zł - wydano 49 kart.
8.Realizacja zadania pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora - wydano 10 kart.
9. Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - wydatek 16 511,01 zł - 27
świadczeń ( 3 dzieci przebywających w pieczy zastępczej).
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Placówki dla których Gmina Pakosławice jest organem prowadzącym:
1. Zespół Szkół w Prusinowicach
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goszowicach

Placówki dla których Gmina Pakosławice jest organem dotującym:
1. Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Nowakach
2. Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Nowakach

Jednostka obsługująca:
Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Pakosławice

Poniżej przedstawiono zestawienie zrealizowanych w 2019 roku wydatków z uwzględnieniem
poszczególnych jednostek budżetowych.

Dział 750 – Administracja publiczna
Lp.

1

plan
wydatków na
31.12.2019

wykonanie
wydatków na
31.12.2019

% wykonania
na 31.12.2019

ZOSiP Gminy
Pakosławice

269 205,00

255 532,69

94,92%

255 532,69

0,00

0,00

0,00

RAZEM

269 205,00

255 532,69

94,92%

255 532,69

0,00

0,00

0,00

nazwa jednostki

w tym
bieżące

w tym UE

majątkowe

w tym UE

W dziale 750 wydatki na 2019 rok zaplanowano w łącznej wysokości 269.205,00 zł, natomiast zrealizowano
255.532,69 zł - co stanowi 94,92 % planu rocznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Lp.

nazwa jednostki

plan wydatków
na 31.12.2019

wykonanie
wydatków na
31.12.2019

% wykonania
na 31.12.2019

w tym
bieżące

w tym UE

majątkowe w tym UE

1

ZS Prusinowice

2 257 873,73

2 182 476,31

96,66% 2 182 476,31

0,00

0,00

0,00

2

ZS-P Goszowice

2 143 724,80

1 985 899,49

92,64% 1 971 899,49

0,00

14 000,00

0,00

3

ZOSiP Gminy Pakosławice

125 145,11

116 208,96

4

ZOSiP Gminy Pakosławice projekt "Nowa jakość edukacji
w gminach Kamiennik
i Pakosławice"

179 522,07

176 288,50

4 706 265,71

4 460 873,26

RAZEM

92,86%

116 208,96

0,00

0,00

0,00

176 288,50

172 152,94

0,00

0,00

94,79% 4 446 873,26

172 152,94

14 000,00

0,00

98,20%

W dziale 801 wydatki na 2019 rok zaplanowano w łącznej wysokości 4.706.265,71 zł, natomiast zrealizowano
4.460.873,26 zł - co stanowi 94,79 % planu rocznego.
Podział subwencji oświatowej i dotacji przedszkolnej na 2019 rok w rozbiciu na jednostki (wg metryczki
subwencji światowej)
Lp.

placówka

subwencja oświatowa

dotacja przedszkolna

1

Szkoła Podstawowa w Nowakach

671 441,00

0,00

2

Szkoła Podstawowa w Goszowicach

916 005,00

0,00

3

Szkoła Podstawowa w Prusinowicach

922 185,00

0,00

4

Gimnazjum w Pakosławicach

120 143,00

0,00

5

Przedszkole we Frączkowie

72 157,00

74 359,00

6

Przedszkole w Prusinowicach

50 212,00

43 493,00

7

Przedszkole w Nowakach

16 737,00

16 836,00

2 768 880,00

134 688,00

RAZEM
2 903 568,00

Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjum w 2019 roku (dane z SIO na 30.09.2019) - których
organem prowadzącym jest Gmina Pakosławice
Lp.

placówka

liczba oddziałów

liczba uczniów

1

Szkoła Podstawowa w Prusinowicach

8

102

2

Szkoła Podstawowa w Goszowicach

7

72

15

174

RAZEM

Stan organizacji przedszkoli w 2019 roku (dane z SIO na 30.09.2019) - których organem prowadzącym
jest Gmina Pakosławice
Lp.

placówka

liczba oddziałów

liczba uczniów

1

Przedszkole we Frączkowie

3

68

2

Przedszkole w Prusinowicach

2

46

5

114

RAZEM

Liczba dzieci niepełnosprawnych dowożonych do szkół - 4.
Rozliczenie wydatków poniesionych na finansowanie zadań oświatowych w Gminie Pakosławice
w 2019 roku- na poszczególne jednostki, których organem prowadzącym jest Gmina Pakosławice

ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRUSINOWICACH
Wydatki

Subwencja
oświatowa i
inne środki
pozabudżetowe
na 2019

Nazwa szkoły

ogółem plan
na 2019 rok

płacowe
wykonanie
na
31.12.2019

RAZEM

2 257 873,73

1 831 030,01

351 446,30

2 182 476,31

96,66%

1 145 327,00

1 581 189,23

1 258 068,45

261 326,44

1 519 394,89

96,09%

922 185,00

80104 Przedszkole
w Prusinowicach

318 299,12

269 331,02

37 868,42

307 199,44

96,51%

93 705,00

80110 Gimnazjum
w Pakosławicach

291 530,23

272 209,95

19 320,28

291 530,23

100,00%

111 464,37

6 300,00

0,00

6 300,00

6 300,00

100,00%

0,00

28 498,62

23 941,94

2 788,86

26 730,80

93,80%

0,00

80152 Gimnazjum
w Pakosławicach

8 060,43

7 478,65

581,78

8 060,43

100,00%

8 678,63

80153 Zapewnienie uczniom
prawa do bezpłatnego dostępu do
podręczników ...

9 296,10

0,00

9 294,00

9 294,00

99,98%

9 294,00

14 700,00

0,00

13 966,52

13 966,52

95,01%

0,00

80101 Szkoła Podstawowa
w Prusinowicach

80146 Dokształcanie nauczycieli
80150 Szkoła Podstawowa
w Prusinowicach

80195 Pozostała działalność Odpis ZFŚS Emeryci

pozostałe - w
tym: remonty
i inwestycje
wykonane

%
wykonanie
planu

wykonanie
ogółem

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W GOSZOWICACH
Wydatki

Subwencja
oświatowa i inne
środki
pozabudżetowe na
2019

Nazwa szkoły

ogółem plan
na 2019 rok

RAZEM

2 143 724,80

1 658 185,78

327 713,71

1 985 899,49

92,64%

1 068 677,51

1 252 460,00

1 023 259,94

164 945,71

1 188 205,65

94,87%

826 119,15

701 366,00

519 315,92

113 070,95

632 386,87

90,17%

146 516,00

8 639,00

0,00

2 550,00

2 550,00

29,52%

0,00

80148 Stołówka w
Goszowicach

88 089,00

73 938,14

5 122,14

79 060,28

89,75%

0,00

80150 Szkoła Podstawowa
w Goszowicach

56 829,00

41 671,78

5 684,75

47 356,53

83,33%

89 885,85

80153 Zapewnienie uczniom
prawa do bezpłatnego dostępu
do podręczników ...

6 157,80

0,00

6 156,51

6 156,51

99,98%

6 156,51

80195 Pozostała działalność Odpis ZFŚS Emeryci

30 184,00

0,00

30 183,65

30 183,65

100,00%

0,00

80101 Szkoła Podstawowa w
Goszowicach
80104 Przedszkole we
Frączkowie
80146 Dokształcanie
nauczycieli

pozostałe - w
tym: remonty
i inwestycje
wykonane

%
wykonanie
planu

płacowe
wykonanie
na
31.12.2019

wykonanie
ogółem

ZAKŁAD OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PAKOSŁAWICE
Wydatki
Nazwa szkoły

Zakład Obługi Szkół
i Przedszkoli Gminy
Pakosławice, w tym:

ogółem plan
na 2019 rok

płacowe
wykonanie
na
31.12.2019

pozostałe - w
tym: remonty
i inwestycje
wykonane

wykonanie
ogółem

%
wykonanie
planu

Subwencja
oświatowa i
inne środki
pozabudżetowe
na 2019

423 726,15

313 773,30

76 923,94

390 697,24

92,21%

15 385,58

75085 ZOSiP

269 205,00

209 642,14

45 890,55

255 532,69

94,92%

0,00

80113 Dowożenie uczniów do
szkół

124 924,00

104 131,16

11 856,69

115 987,85

92,85%

0,00

221,11

0,00

221,11

221,11

100,00%

221,11

29 376,04

0,00

18 955,59

18 955,59

64,53%

15 164,47

80153 Zapewnienie uczniom
prawa do bezpłatnego dostępu do
podręczników ...
85415 Stypendia szkolne

ZAKŁAD OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PAKOSŁAWICE - PROJEKT "NOWA
JAKOŚĆ EDUKACJI W GMINACH KAMIENNIK I PAKOSŁAWICE"
Wydatki
Nazwa szkoły

ogółem plan
na 2019 rok

płacowe
wykonanie
na
31.12.2019

pozostałe - w
tym: remonty
i inwestycje
wykonane

wykonanie
ogółem

%
wykonanie
planu

Środki
pozabudżetowe
na 2019

Zakład Obługi Szkół
i Przedszkoli Gminy
Pakosławice, w tym:

179 522,07

176 288,50

0,00

176 288,50

98,20%

176 288,50

80101

179 522,07

176 288,50

0,00

176 288,50

98,20%

176 288,50

Podsumowanie: finansowanie zadań oświatowych w Gminie Pakosławice - ogółem wszystkie jednostki
Wydatki
pozostałe –
w tym:
remonty
i inwestycje
wykonane

%
wykonanie
planu

Subwencja
oświatowa
i inne środki
pozabudżetowe
na 2019

Nazwa szkoły

ogółem plan
na 2019 rok

płacowe
wykonanie
na
31.12.2019

Zespół Szkół w Prusinowicach

2 257 873,73

1 831 030,01

351 446,30

2 182 476,31

96,66%

1 145 327,00

Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Goszowicach

2 143 724,80

1 658 185,78

327 713,71

1 985 899,49

92,64%

1 068 677,51

wykonanie
ogółem

Zakład Obsługi Szkół i
Przedszkoli Gminy Pakosławice

423 726,15

313 773,30

76 923,94

390 697,24

92,21%

15 385,58

projekt "Nowa jakość edukacji
w gminach Kamiennik
i Pakosławice"

179 522,07

176 288,50

0,00

176 288,50

98,20%

176 288,50

5 004 846,75

3 979 277,59

756 083,95

4 735 361,54

94,62%

2 405 678,59

RAZEM

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Stypendia szkolne i zasiłki szkolne
W 2019 roku w dziale 854 zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na wydatki w zakresie pomocy
materialnej dla uczniów w łącznej kwocie 29.376,04 zł, z czego 23.816,04 zł to dotacja celowa na
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym a 5.560,00 zł to wkład
własny gminy. Ogółem wydatkowano 18.955,59 zł, z czego 15.164,47 zł pochodzi z dotacji celowej natomiast
3.791,12 zł to wkład własny Gminy Pakosławice.
Lp.

Wyszczególnienie

Liczba uczniów

Kwota wydatkowana

1

Stypendia szkolne

34

18 955,59

2

Zasiłki szkolne

0

0,00

34

18 955,59

RAZEM

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 2019 rok zaplanowano
przychody w wysokości 777 000 zł . Przychody te zrealizowane zostały w kwocie 754 041,45 zł,
co stanowi 97,05 % planu rocznego.
Na uzyskane przychody składają się:






wpływy za dostarczoną wodę pitną - planowane w łącznej kwocie 596 400,00 zł zrealizowane
zostały w wysokości 579 213,55 zł,
wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty zrealizowano w kwocie 991,48 zł
przychody z czynszów - planowane w łącznej kwocie 5 500 zł a zrealizowane w wys. 5 471,58
dotacja na działalność bieżącą plan 160 100 zł, realizacja 156 878,15 zł
dotacja podmiotowa plan 14 000,00 zł, wykonanie 11 486,69 zł .

Plan realizacji inwestycji w ramach dotacji z Urzędu Gminy Pakosławice wynosił 1 098 255,34 zł
i został wykonany w kwocie 790 862,77 zł.
W Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach na dzień 31 grudnia 2019 r.
stan należności ogółem wynosił 101 476,29 zł.

Inwestycje realizowane przez ZGKiM w 2019 roku to:

NAZWA ZADANIA

DOTACJA

REALIZACJA NA
DZIEŃ
31.12.2019 r.

Budowa odcinka sieci wodociągowej Goszowice - Reńska Wieś wraz z odcinkiem
do zbiornika wody czystej w Reńskiej Wsi

443 000,00

368 975,10

Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Reńska Wieś z PE DN 110

230 000,00

186 884,54

Monitoring przepływu oraz ciśnienia wody na głównych sieciach wodociągowych
Reńska Wieś, Pakosławice, Prusinowice, Strobice

116 035,34

92 801,80

Remont zbiornika wody czystej i wymiana przewodów technologicznych na
SUW w Reńskiej Wsi

127 920,00

4 239,20

Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Reńska Wieś (dz. Nr 211)

25 000,00

0,00

Rozbudowa odcinka sieci wodociągowej do przysiółka Naczków

24 300,00

21 421,82

Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Pakosławice (dz. Nr 416/2 i 417/2)

15 000,00

10 620,62

Budowa sieci wodociągowej w m. Pakosławice ( dz. 145, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4

10 000,00

9 220,26

System zdalnego odczytu wodomierzy etap I

94 000,00

87 221,54

Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Pakosławice dz. 146

13 000,00

9 477,89

1 098 255,34

790 862,77

Razem:

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PAKOSŁAWICACH
Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławicach Pakosławice posiada dwie filie tj.:
- Filia Biblioteczna w Prusinowicach, ul. Nyska 1,
- Filia Biblioteczna w Nowakach, Nowaki 40.
Czytelnictwo:
W 2019 roku we wszystkich placówkach zarejestrowano 568 czytelników i 549 użytkowników.
Wypożyczono ogółem 19 212 woluminów w tym:
- na zewnątrz 11 725 woluminów,
- na miejscu 7 490 woluminów.
Wypożyczono ogółem 1 554 czasopism w tym:
- na zewnątrz 542 egz.
- na miejscu 1 012 egz.
Liczba odwiedzin w bibliotekach ogółem 23 583 użytkowników w tym:
- wypożyczalnia: 7 779
- czytelnia ( łącznie z czytelnią internetowa): 7 479
- inne odwiedziny ( wycieczki, wystawy, spotkania itp. ): 8 325

Zbiory biblioteczne:
W 2019 roku do bibliotek zakupiono 644 woluminów na kwotę 17 122,70 złotych.
Działalność informacyjna
Liczba udzielonych kwerend w 2019 roku ogółem: 45 619
w tym: bibliotecznych
1 313
bibliograficznych
983
faktograficznych
2323
innych informacji
4859
Promocja czytelnictwa i bibliotek
a)
formy wewnętrzne

spotkania autorskie
2

dyskusje nad książką
82

konkursy
40

lekcje biblioteczne
43

szkolenia
12

wystawy
12

inne imprezy czytelnicze
30
b)
formy zewnętrzne
- plakaty, zaproszenia, gazetki, afisze, ogłoszenia radiowe i strony internetowe.

PODSUMOWANIE
Funkcja wójta jako organu wykonawczego a zarazem gospodarza gminy obliguje do
podejmowania często trudnych, aczkolwiek ważnych decyzji. Przede wszystkim brane są pod uwagę
potrzeby społeczeństwa i poprawa warunków życia mieszkańców. Często działania podejmowane są
nie tylko w perspektywie rocznej, ale i wieloletniej. Codzienna praca wójta to również kierowanie
urzędem, gdzie staramy się sprostać oczekiwaniom każdego petenta w zakresie realizacji zadań
własnych i zleconych.

