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RAPORT O STANIE GMINY PAKOSŁAWICE W ROKU 2018
Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Wójt Gminy
przedstawia niniejszym raport o stanie Gminy Pakosławice w roku 2018.
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 2018 roku wynosi 3553 osób
w tym 3018 osób powyżej 18 roku życia.
Położenie Gminy Pakosławice

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

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 2018 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.

Najważniejsze plany i potrzeby na kolejne lata
Najistotniejszą sprawą jest przygotowanie projektów budowlanych skanalizowania naszych sołectw.
Planuje się rozpoczęcie prac wg opracowanej koncepcji skanalizowania Gminy Pakosławice. Przy
wsparciu środków zewnętrznych jesteśmy w stanie rozpocząć budowę kanalizacji idąc za
rozwiązaniem odprowadzenia ścieków do kolektora będącego w zarządzaniu Spółki AKWA Nysa.
Planuje się kontynuację tematu gazyfikacji Gminy oraz utworzenia żłobka. Myśląc o ochronie
środowiska nadal będziemy wspierać wymianę pieców na bardziej ekologiczne oraz program dotacji
dla mieszkańców mniejszych miejscowości do przydomowych oczyszczalni ścieków. Bardzo ważną
kwestią dla naszej Gminy jest nieustanne lobbowanie o rozbudowę odcinka drogi krajowej nr 46
na wysokości Pakosławice-Strobice. Wychodząc naprzeciw bezpieczeństwu mieszkańców staramy
się systematycznie doposażać nasze jednostki OSP w nowoczesny sprzęt oraz wozy bojowe.
Jeżeli chodzi o drogi powiatowe to priorytetem są odcinki Bykowice-Reńska Wieś, Biechów-Nowaki,
odcinek Prusinowice do skrzyżowania DK46 oraz odcinek przebiegający przez miejscowość
Goszowice. Planujemy również kolejne etapy chodników przylegających do dróg powiatowych
w Prusinowicach, Reńskiej Wsi oraz na odcinku Frączków – Korzękwice oraz Bykowice. Bardzo nam
zależy na poprawie jakości dróg polnych, ze względu na planowane projekty wykonania ścieżek
rowerowych. To najważniejsze plany, które chcemy realizować w najbliższych latach.

BUDŻET GMINY NA 2018 ROK
Budżet Gminy Pakosławice na 2018 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2017
roku uchwałą Nr XXXI/293/17. W trakcie roku dokonywano licznych zmian, w wyniku których na
dzień 31 grudnia 2018 roku budżet przedstawiał się następująco:
 dochody w wysokości 16 002 088,95 zł
w ramach których wyodrębniono:
- dochody bieżące 14 530 425,49 zł
- dochody majątkowe 316 294,00 zł
oraz
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami
w wysokości 3 376 104,91 zł
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości
45 000,00 zł,
 wydatki w wysokości 17 342 126,81 zł
w ramach, których wyodrębnione zostały:
- wydatki bieżące w kwocie 14 812 661,47 zł
w tym na:
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 376 104,91 zł

- realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych
w wysokości 37 000,00 zł
- realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości
8 000,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 2 529 465,34 zł,
 przychody w kwocie 1 651 317,86 zł
w tym z tytułu:
- zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 166 000,00 zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 485 317,86 zł
 rozchody w kwocie 311 280,00 zł
w tym:
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 311 280,00 zł.
Deficyt budżetu określono kwotą 1 340 037,86 zł, wskazując źródło jego pokrycia w planowanych
do zaciągnięcia przychodach pochodzących z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Informacja o stanie mienia Gminy Pakosławice zawiera:
 dane o przysługujących Gminie Pakosławice praw własności,
 dane o innych niż własność prawach majątkowych,
 dane o zmianach w stanie mienia komunalnego,
 dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw
majątkowych,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Pakosławice.
Mając powyższe na uwadze stan mienia komunalnego Gminy Pakosławice na dzień 31grudnia 2018r.
jest wynikiem:
- nabycia składników mienia przez Gminę Pakosławice w drodze umów cywilno-prawnych,
- nabycie z mocy prawa własności nieruchomości od Skarbu Państwa, w imieniu którego
działa Wojewoda Opolski,
- zbycia składników mienia gminnego przez Gminę Pakosławice na rzecz osób fizycznych w drodze
umów cywilno-prawnych.
Nabycie mienia Skarbu Państwa na rzecz Gminy Pakosławice na wniosek.
Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku o samorządzie terytorialnym
i pracownikach samorządowych, gminie na jej wniosek były przekazywane składniki mienia
państwowego inne niż z mocy prawa, jeżeli były one niezbędne Gminie Pakosławice do wykonywania
jej statutowych zadań.
Od 1998 roku przestał obowiązywać tryb nabywania mienia Skarbu Państwa na wniosek na rzecz
Gmin.

Nabycie mienia na rzecz Gminy Pakosławice na podstawie zawartych umów cywilno- prawnych:
Gmina Pakosławice nabywała i może nadal nabywać na swoje mienie od Skarbu Państwa, jednostek
samorządowych, innych podmiotów prawnych oraz osób fizycznych, różne składniki mienia,
stosowanie do wcześniej obowiązującej ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami
wywłaszczaniu nieruchomości, oraz obecnie obowiązującej ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 121).
W świetle wyżej cytowanych przepisów prawnych, komunalizacji na rzecz Gminy Pakosławice
z mocy prawa, podlegało mienie państwowe ogólnonarodowe, położone na terenie 12 sołectw.
Na podstawie wniosków i umów cywilno-prawnych Gmina Pakosławice przejmowała pojedyncze
składniki mienia podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, niezbędne do prowadzenia jej zadań
statutowych i na cele publiczne.
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 31.12.2018 r. wynosił:
- grunty ogółem:
– 202,4876 ha,
- obiekty ogółem:
– 40
w tym:

mieszkalnych: - 8,

użyteczności publicznej: - 26,

pozostałych: - 6.

Przedsięwzięcia wykonane przez jednostki pomocnicze (sołectwa) w ramach funduszu
sołeckiego

Lp.

1.

2.

3.

4.

Sołectwo

BIECHÓW
(Biechów,
Godkowice,
Radowice)

BYKOWICE

GOSZOWICE
(Goszowice,
Frączków,
Naczków,
Śmiłowice)

KORZĘKWICE

Nazwa zadania

6.

NOWAKI

Wydatki
poniesione na
zadania

dział

rozdział

§

900

90095

4210

3 423,70

4 010,00

900

90095

4300

4 010,00

2) Doposażenie kuchni
w świetlicy wiejskiej
w Biechowie

4 981,00

921

92105

4210

4 980,04

519,00

921

92105

4300

519,00

3) Organizacja imprez
okolicznościowych dla
mieszkańców sołectwa
Biechów

1 920,00

900

90095

4210

1 878,34

1 080,00

900

90095

4300

1 080,00

1) Rewitalizacja placu
rekreacyjnowypoczynkowego

605,55

900

90095

4210

605,55

9 598,46

900

90095

4300

9 598,46

10 000,00

900

90095

6060

10 000,00

6 804,00

900

90095

4210

6 798,58

900

90095

4300

1 196,00

5 000,00

900

90095

4210

4 998,14

4) Utrzymanie ruchu koszenie, zakup paliwa

3 579,37

900

90095

4210

3 573,13

1 200,00

900

90095

4300

1 200,00

1) Remont świetlicy
wiejskiej, wyposażenie
świetlicy wiejskiej

3 968,39

921

92105

4210

3 980,40

0,00
3 300,00

921
921

92105
92105

4270
4300

0,00
3 265,84

900

90095

4210

2 000,00

980,00

900

90095

4210

980,00

20,00

900

90095

4300

20,00

7 998,08

926

92601

6050

7 998,08

900

90095

4210

2 498,57

1) Zakup siłowni
naziemnej
2) Park Goszowice modernizacja ciąg
dalszy
3) Remonty, naprawy
i doposażenie w
narzędzia i sprzęt

2) Organizacja imprez
wiejskich

1) Modernizacja
obiektu sportowego
w Nowakach - kolejny
etap
2) Utrzymanie
porządku i estetyki
w obrębie Nowak
3) Wyposażenie
świetlicy wiejskiej
w Nowakach

15 933,70

10 204,01

1 196,00
27 779,37

2 000,00

10 268,39

2 500,00
15 998,08
2 500,00

921

92105

4210

2 444,89

4) Organizacja imprez,
festynów, biesiad
wiejskich

2 341,20

900

90095

4210

2 301,33

658,80

900

90095

4300

658,80

1) Organizacja imprez
i festynów w sołectwie

4 133,93

900

90095

4210

4 126,34

900

90095

4300

1 400,00

2) Poprawa estetyki
sołectwa

1 366,44

900

90095

4210

1 366,44

16 790,95

900

90095

4300

16 790,95

10 762,32

900

90095

4210

10 755,24

3 369,00

900

90095

4300

3 369,00

PAKOSŁAWICE

PRUSINOWICE

Klasyfikacja budżetowa

3 423,70

1) Utrzymanie wsi w
estetyce
7.

Plan
wydatków
ogółem

1) Zagospodarowanie
terenów zielonych
w sołectwie Biechów

3) Poprawa estetyki
i porządku sołectwa

5.

Kwota planu na
poszczególne
przedsięwzięcia

2) Organizacja dożynek
wiejskich

1 400,00

700,00

23 691,32

010

01095

4210

693,80

1 300,00

010

01095

4300

1 300,00

202,81

921

92116

4210

202,81

29 131,32

Wydatki
ogółem

%
wykonania

15 891,08

99,73%

10 204,01

100,00%

27 765,85

99,95%

10 246,24

99,78%

15 901,67

99,40%

23 683,73

99,97%

28 970,14

99,45%

3) Zakup materiałów
i usług
z przeznaczeniem na
organizację zajęć dla
dzieci oraz
dofinansowanie zakupu
ksera do biblioteki
4) Zakup pieca do
kuchni w OSP
Prusinowice
5) Modernizacja
świetlicy wiejskiej
w Prusinowicach

600,00

921

92116

4300

600,00

2 197,19

754

75412

4210

2 050,00

10 000,00

921

92105

6050

9 999,29

3 902,30

900

90095

4210

3 889,90

5 525,01

900

90095

4300

5 525,01

500,00

900

90095

4210

499,76

481,00

900

90095

4210

474,91

4 519,00

900

90095

4300

4 518,66

4 000,00

921

92105

4210

4 000,00

1 988,00

921

92105

4210

1 986,00

0,00

921

92105

4270

0,00

12,00

921

92105

4300

12,00

900

90095

4210

1 490,11

2 000,00

900

90095

4210

1 999,60

1 644,87

900

90095

4210

1 643,92

4 270,60

900

90095

4300

4 270,60

43,92

900

90095

4360

43,92

3 500,00

921

92105

4270

600

60016

4210

3 200,00

1 800,00

600

60016

4300

1 800,00

384,25

900

90095

4210

1 500,00

900

90095

4210

1 498,80

1 000,00

900

90095

4210

998,82

921

92105

4210

1 156,00

0,00

921

92105

4270

0,00

500,00

921

92105

4210

500,00

5 500,00

921

92105

4300

5 500,00

1) Fundusz integracyjny
na imprezy

1 900,00

900

90095

4210

1 899,41

100,00

900

90095

4300

100,00

2) Zakup kręgów Ø 500

2 000,00

900

90095

4210

1 968,00

3) Poprawa estetyki wsi
4) Prace remontowe
wokół świetlicy i
rozbudowa terenów
rekreacyjnych przy
świetlicy

2 000,00

900

90095

4210

1 998,42

921

92105

4530

23,93

2 155,31

921

92105

4210

2 129,51

2 950,00

921

92105

4300

2 950,00

1) Estetyka wsi

8.

REŃSKA WIEŚ

2) Zakup artykułów
i usług z przezn.na
działalność zespołu
ludowego
3) Imprezy kulturalne
i integracyjne
mieszkańców wsi
4) Utrzymanie
i wyposażenie świetlicy
wiejskiej
1) Remont
i wyposażenie świetlicy
wiejskiej

9.

RZYMIANY

2) Organizacja imprez
integracyjnych
3) Modernizacja parku
rekreacyjnego
4) Porządek i estetyka
wsi
5) Opłata za Internet
1) Kontynuacja
remontu świetlicy
wiejskiej

10.

11.

SŁUPICE

SMOLICE

2) Naprawa i remonty
dróg polnych
3) Utrzymanie
porządku i zieleni
1) Organizacja imprez
i festynów służących
promocji wsi i gminy
2) Utrzymanie
porządku i zieleni
3) Zakup wyposażenia
świetlicy
4) Remont świetlicy

12.

STROBICE

RAZEM:

18 927,31

1 500,00
11 459,39

18 908,24

99,90%

11 446,15

99,88%

8 884,25

100,00%

9 653,62

99,97%

11 069,27

99,68%

192 624,25

99,79%

3 500,00
3 200,00

1 156,79

8 884,25

9 656,79

11 105,31

193 039,24 193 039,24

384,25

192 624,25

OCHRONA ŚRODOWISKA
Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy Pakosławice

Demontujący/
zbierający odpad

P.P.H.U. eko-grunt
Wojciech Wieczorek
43-300 Bielsko Biała,
ul. Goleszowska
15/20

Gmina z terenu Przejmujący odpad
Miejsce
której odpad na składowisko celem unieszkodliwienia
pochodzi
unieszkodliwienia
odpadu

Gmina
Pakosławice

ŚRODOWISKO I
Składowisko
INNOWACJE Sp. z o.o.
odpadów
Składowisko Azbestu zawierających azbest
02-674 Warszawa,
Dobrów 8,
ul. Marynarska 15
28-142 Tuczępy

Masa odpadów
Rodzaj
poddanych
unieszkodliwiounieszkodliwieniu
nych odpadów
[Mg] **
Materiały
budowlane
zawierające
azbest

15,26

Źródła finansowania

Koszty zadania ogółem [zł]

Udział procentowy
w koszcie zadania

1

2

3

A) Środki własne gminy
B) Dotacja WFOŚIGW (max
85%)
C) Starostwo Powiatowe
w Nysie
RAZEM

794,61 zł

7,5%

9 005,58 zł

85%

794,61 zł

7,5%

10 594, 80 zł

100%

Informacja o odebranych odpadach komunalnych

Rodzaj odpadów6)
Zmieszane odpady komunalne
Szkło
Tworzywo sztuczne
Odpady wielkogabarytowe
Zmieszane odpady opakowaniowe
Odpady ulegające biodegradacji
Zużyte opony
Urządzenia zawierające freon
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne
składniki (‵)
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
Papier i tektura
Gruz ceglany
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
1 018,004

Realizacja programu gospodarki niskoemisyjnej.

Masa odebranych odpadów komunalnych7)
[Mg]
733,040
72,380
34,680
68,540
75,780
18,440
5,220
0,489
0,920
0,655
0,200
4,540
3,120

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Pakosławice – osiągnięty efekt ekologiczny

Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Prusinowicach – osiągnięty efekt
ekologiczny

Ochrona terenów zielonych

Gmina Pakosławice w 2018 r. przeznaczyła kwotę:



1.200,00 zł na zakup sadzonek drzew i krzewów (sadzonki przekazano sołectwom),
21.825,52 zł na usługę wykonania nasadzeń drzew oraz krzewów ozdobnych na terenie gminy.

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 Piotra Kwiczalę w miejscowości Prusinowice, ul. Szkolna 1, 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 2018 odebrano i umieszczono w schronisku 15 psów,
nie odebrano i nie umieszczono w gospodarstwie rolnym zwierząt gospodarskich.
Łącznie wydana kwota związana z odłowieniem i umieszczeniem zwierząt w schronisku w roku 2018
wyniosła 22.590,00 zł.

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 2018 roku wydatków z uwzględnieniem
poszczególnych jednostek budżetowych.

Lp.

1

nazwa jednostki

ZOSiP Gminy
Pakosławice
RAZEM

w tym

plan
wydatków na
31.12.2018

wykonanie
wydatków na
31.12.2018

228 280,00

217 380,20

95,23%

217 380,20

0,00

0,00

0,00

228 280,00

217 380,20

95,23%

217 380,20

0,00

0,00

0,00

% wykonania
na 31.12.2018
bieżące

w tym UE

majątkowe

w tym UE

Poniżej przedstawiono zestawienie zrealizowanych w 2018 roku wydatków z uwzględnieniem
poszczególnych jednostek budżetowych.

Lp.

nazwa jednostki

plan
wydatków
na
31.12.2018

wykonanie
wydatków
na
31.12.2018

%
wykonania
na
31.12.2018

w tym

bieżące

w tym UE

majątkowe

w tym UE

1

ZS Prusinowice

2 130 069,61 2 094 453,59

98,33% 2 094 453,59

0,00

0,00

0,00

2

ZS-P Goszowice
ZOSiP Gminy
Pakosławice

2 020 822,11 1 942 111,91

96,11% 1 942 111,91

0,00

0,00

0,00

104 700,73

0,00

0,00

0,00

17 930,67

17 510,00

0,00

0,00

96,96% 4 159 196,90

17 510,00

0,00

0,00

3

4

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

111 166,14

104 700,73

27 743,04

17 930,67

4 289 800,90 4 159 196,90

94,18%

64,63%

W dziale 801 wydatki zaplanowano w łącznej wysokości 4.289.800,90 zł, natomiast w 2018
roku zrealizowano 4.159.196,90 zł - co stanowi 96,96 % planu rocznego.
Podział subwencji oświatowej i dotacji przedszkolnej na 2018 rok w rozbiciu na jednostki
(wg metryczki subwencji światowej)

Lp.

3

Placówka
Szkoła Podstawowa
w Nowakach
Szkoła Podstawowa
w Goszowicach
Szkoła Podstawowa
w Prusinowicach

4

Gimnazjum w Pakosławicach

5

Przedszkole we Frączkowie

6

Przedszkole w Prusinowicach

7

Przedszkole w Nowakach

1
2

subwencja oświatowa dotacja przedszkolna

RAZEM

569 072,00

0,00

807 381,00

0,00

900 108,00

0,00

319 355,00

0,00

88 381,00

68 500,00

55 238,00

42 470,00

123 856,00

12 330,00

2 863 391,00

123 300,00

2 986 691,00

Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjum w 2018 roku (dane z SIO na 30.09.2018)
- których organem prowadzącym jest Gmina Pakosławice
Lp.
1
2
3

placówka

Szkoła Podstawowa
w Prusinowicach
Szkoła Podstawowa
w Goszowicach
Gimnazjum w Pakosławicach
RAZEM

liczba
oddziałów

liczba
uczniów

8

103

7

81

1
16

20
204

Stan organizacji przedszkoli w 2018 roku (dane z SIO na 30.09.2018) - których organem
prowadzącym jest Gmina Pakosławice
liczba
oddziałów

placówka

Lp.

liczba
uczniów

1

Przedszkole we Frączkowie

3

65

2

Przedszkole w Prusinowicach

2

40

5

105

RAZEM

Liczba dzieci niepełnosprawnych dowożonych do szkół - 4.

Rozliczenie wydatków poniesionych na finansowanie zadań oświatowych w Gminie
Pakosławice w 2018 roku- na poszczególne jednostki, których organem prowadzącym jest
Gmina Pakosławice

Zespół Szkół w Prusinowicach

Nazwa szkoły

ogółem plan
na 2018 rok

płacowe
wykonanie
na
31.12.2018

pozostałe - w
tym:
remonty i
inwestycje
wykonane

wykonanie
ogółem

%
wykonanie
planu

Subwencja
oświatowa i
inne środki
pozabudżeto
we na 2018

RAZEM

2 130 069,61 1 687 033,37

407 420,22 2 094 453,59

98,33%

1 329 142,23

Szkoła Podstawowa w
Prusinowicach

1 257 590,48 1 003 898,60

238 375,19 1 242 273,79

98,78%

900 108,00

Przedszkole w Prusinowicach

303 142,77

243 557,44

57 618,84

301 176,28

99,35%

97 708,00

Gimnazjum w Pakosławicach

499 217,44

416 960,65

75 585,65

492 546,30

98,66%

284 370,95

9 031,00

0,00

5 000,00

5 000,00

55,36%

0,00

Gimnazjum w Pakosławicach

34 985,00

22 616,68

4 740,44

27 357,12

78,20%

34 984,05

Zapewnienie uczniom prawa do
bezpłatnego dostępu do
podręczników ...

11 974,05

0,00

11 971,23

11 971,23

99,98%

11 971,23

Pozostała działalność - Odpis ZFŚS
Emeryci

14 128,87

0,00

14 128,87

14 128,87

100,00%

0,00

Dokształcanie nauczycieli

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W GOSZOWICACH
Wydatki
Nazwa szkoły

RAZEM

ogółem plan
na 2018 rok

płacowe
wykonanie
na
31.12.2018

pozostałe –
w tym:
remonty
i inwestycje
wykonane

wykonanie
ogółem

%
wykonanie
planu

Subwencja
oświatowa
i inne środki
pozabudżeto
we na 2018

2 020 822,11 1 512 148,13

429 963,78 1 942 111,91

96,11%

973 531,61

1 084 209,48

876 959,58

184 866,73 1 061 826,31

97,94%

726 979,06

705 632,43

525 903,99

157 929,87

683 833,86

96,91%

156 881,00

Dokształcanie nauczycieli

550,00

0,00

550,00

550,00

100,00%

0,00

Stołówka w Goszowicach

111 724,75

83 662,28

26 647,29

110 309,57

98,73%

0,00

80 402,00

25 622,28

21 668,18

47 290,46

58,82%

80 401,94

9 271,35

0,00

9 269,61

9 269,61

99,98%

9 269,61

29 032,10

0,00

29 032,10

29 032,10

100,00%

0,00

Szkoła Podstawowa w Goszowicach
Przedszkole
we Frączkowie

Szkoła Podstawowa w Goszowicach
Zapewnienie uczniom prawa do
bezpłatnego dostępu do
podręczników ...
Pozostała działalność - Odpis ZFŚS
Emetyci

ZAKŁAD OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PAKOSŁAWICE
Wydatki
Nazwa szkoły

ogółem plan
na 2018 rok

płacowe
wykonanie na
31.12.2018

pozostałe –
w tym:
remonty
i inwestycje
wykonane

wykonanie
ogółem

% wykonanie
planu

Subwencja
oświatowa
i inne środki
pozabudżet.
na 2018

Zakład Obsługi Szkół
i Przedszkoli Gminy Pakosławice,
w tym:

395 790,14

240 727,53

115 461,23

356 188,76

89,99%

27 286,27

ZOSiP

228 280,00

151 112,54

66 267,66

217 380,20

95,23%

0,00

Dowożenie uczniów do szkół

110 899,00

89 614,99

14 818,60

104 433,59

94,17%

0,00

267,14

0,00

267,14

267,14

100,00%

0,00

56 344,00

0,00

34 107,83

34 107,83

60,53%

27 286,27

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

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

Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli
Gminy Pakosławice, w tym:

80101

ogółem plan
na 2018 rok

27 743,04

% wykonanie
planu

Środki
pozabudżetow
e na 2018

17 930,67

64,63%

17 930,67

0,00 17 930,67

64,63%

17 930,67

płacowe
wykonanie na
31.12.2018

pozostałe - w
tym: remonty i
inwestycje
wykonane

17 930,67

0,00

27 743,04 17 930,67

wykonanie
ogółem

PODSUMOWANIE: finansowanie zadań oświatowych w Gminie Pakosławice - ogółem wszystkie jednostki
Wydatki
Nazwa szkoły

ogółem plan
na 2018 rok

płacowe
wykonanie
na
31.12.2018

pozostałe –
w tym:
remonty
i inwestycje
wykonane

wykonanie
ogółem

%
wykonanie
planu

Subwencja
oświatowa
i inne środki
pozabudżeto
we na 2018

Zespół Szkół w Prusinowicach

2 130 069,61 1 687 033,37

407 420,22 2 094 453,59

98,33%

1 329 142,23

Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Goszowicach

2 020 822,11 1 512 148,13

429 963,78 1 942 111,91

96,11%

973 531,61

Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli
Gminy Pakosławice

395 790,14

240 727,53

115 461,23

356 188,76

89,99%

27 286,27

projekt "Nowa jakość edukacji
w gminach Kamiennik
i Pakosławice"

27 743,04

17 930,67

0,00

17 930,67

0,65

17 930,67

952 845,23 4 410 684,93

96,42%

2 347 890,78

RAZEM

4 574 424,90 3 457 839,70

Stypendia szkolne
W 2018 roku w dziale 854 zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na wydatki
w zakresie pomocy materialnej dla uczniów w łącznej kwocie 56.344,00 zł, z czego 49.344,00 zł
to dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze
socjalnym a 7.000,00 zł to wkład własny gminy. Ogółem wydatkowano 34.107,83 zł, z czego
27.286,27 zł pochodzi z dotacji celowej natomiast 6.821,56 zł to wkład własny Gminy
Pakosławice.
Lp.

Wyszczególnienie

Liczba
uczniów

Kwota
wydatkowana

1

Stypendia szkolne

39

33 487,83

2

Zasiłki szkolne

1

620,00

RAZEM

40

34 107,83

KULTURA I SPORT
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, bilardu, 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 15 lutego 2018 r., wygrało konkurs
projektów na wsparcie realizacji zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających
rozwojowi sportu na terenie gminy Pakosławice na rok 2018, ogłoszonego przez Wójta Gminy
Pakosławice i otrzymało dotację w wysokości 40.000,00 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 (szkoły, gimnazjum). 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 XXIX/278/17 Rady Gminy Pakosławice z dnia 17 października
2017 r. przyjęto ,,Roczny Program Współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.
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,

upowszechnianie, rozwijanie i promowanie wolontariatu,

wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych.
W 2018 roku zadaniami priorytetowymi programu współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami
było:

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Gmina przeznaczyła środki finansowe na realizację ww. zadania w wysokości 3000,00 zł ( trzy tysiące
złotych ). Jednakże w wyniku ogłoszonego na ten cel konkursu w wyznaczonym terminie nie wpłynęła
żadna oferta.

POMOC SPOŁECZNA
Wydatki z zakresu pomocy społecznej zaplanowane w wysokości 3 642 996,08 zł wykonane zostały
w kwocie 3 550 457,01 zł, co stanowi 97,46% wykonania planu rocznego.
Wydatki w zakresie zadań własnych i zleconych realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej.
Poniżej opisano wydatki tego działu z wyszczególnieniem rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Domy pomocy społecznej
Wydatki w rozdziale zrealizowano w wysokości 186 244,42 zł
w ramach zadania ustawowo przypisanego gminie bez dofinansowania z budżetu państwa.
Są to koszty związane z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej osób kierowanych przez
Gminę (różnica między kosztem ogólnym pobytu a kwotą ponoszoną przez klienta w wysokości 70%).
Plan: 187 400,00 zł - środki Gminy
Wydatki ogółem wynoszą - 186 244,42 zł, świadczeń 87.
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Wydatki w rozdziale zrealizowano w wysokości 1 350,69 zł w ramach zadania ustawowo
przypisanego gminie bez dofinansowania z budżetu państwa.
Są to koszty związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
Plan: 4 200,00 zł - środki Gminy.
Wydatki ogółem : 1 350,69 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
integracji społecznej – dotacja Wojewody
Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób otrzymujących zasiłek stały
oraz świadczenia pielęgnacyjne ,nie posiadających statusu członka rodziny osoby ubezpieczonej.
Plan: 18 644,00 zł
Wydatki ogółem wyniosły 18 149,63 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
- (zadania własne ) – dotacja Wojewody
Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę,
niepełnosprawność, bezrobocie, brak możliwości otrzymania świadczeń emerytalno- rentowych. Jest
to zadanie własne o charakterze obowiązkowym dofinansowane z budżetu państwa.
Plan: 125 270,00 zł
Wydatki ogółem : 117 074,72 zł, świadczeń 344.
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
(zadania własne ) – środki Gminy
W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy. Zasiłek
celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności,
leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów
i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
Zasiłek specjalny celowy
przyznawany jest w szczególnie uzasadnionych przypadkach
osobom/rodzinom o dochodach przekraczających kryterium dochodowe. Większość z nich przyznana
była osobom/rodzinom, które ponoszą znaczne wydatki na leczenie (najczęściej z powodu choroby
przewlekłej).
Plan: 65 500,00zł
Wydatki ogółem : 48 056,00 zł, świadczeń 233

Zasiłek stały przysługuje: (zadanie własne) – dotacja Wojewody
- osobie niepełnoletniej, samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie
niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego dla osoby samotnie
gospodarującej,
- osobie pełnoletniej pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie
niezdolnej do pracy jeżeli jej dochód jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium
dochodowego na osobę w rodzinie.
Plan: 92 654,00 zł
Wydatki poniesione na zasiłki stałe wynoszą ogółem : 91 363,05 zł, świadczeń 169 .
Ośrodki Pomocy Społecznej
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej jest zatrudnionych 5 osób w tym: kierownik, pracownik
socjalny, główny księgowy, asystent rodziny oraz inspektor ds. świadczeń rodzinnych, łącznie
4,5 etatu.
Plan: 321 196,00 zł
Środki wydatkowano ogółem 310 457,49 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób
z zaburzeniami psychicznymi
Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.
Plan : 30 039,00 zł.
Wydatki ogółem na specjalistyczne usługi opiekuńcze wynoszą 28 373,00 zł, świadczeń 855 .
Pomoc w zakresie dożywiania
Celem programu jest:
- zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym,
- długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży, poprzez ograniczenie
zjawiska niedożywienia,
- upowszechnienie zdrowego stylu życia .
- poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach.
Pomoc w zakresie dożywiania
Plan: 91 863,00 zł
Wydatki ogółem wyniosły 68 812,00 zł,
w tym:
- zasiłki celowe na dożywianie -plan : 33 228,50 zł , wydatek- 27 660,00 zł, świadczeń 224 ,
- posiłki dla dzieci - plan: 58 634,50 zł, wydatek - 41 152,00 zł, świadczeń 8 095.
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan: 45 040,00 zł
Wykonanie : 45 040,00 zł, świadczeń 9.
RODZINA
Świadczenie wychowawcze( zadania zlecone 2060)
Wydatki w rozdziale stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci R.500+
w wysokości 1 576 035,00 zł a wydatkowano w kwocie 1575 534,70 zł .

zaplanowano

W ramach dotacji na zadania zlecone na wypłatę świadczeń Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
zrealizował wydatki w łącznej kwocie 1 575 534,70 zł.
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego(zadania zlecone).
Wydatki w rozdziale zaplanowano w wysokości 934 722,00 zł a wydatkowano w kwocie 919 389,55
zł.
W ramach dotacji na zadania zlecone na wypłatę świadczeń Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
zrealizował wydatki w łącznej kwocie 919 389,55 zł.
Zasiłki rodzinne - 2302 świadczeń na kwotę - 254 825,44 zł
Dodatki do zasiłków rodzinnych wypłacono na kwotę 99 838,02 zł ,1101 świadczeń.
Świadczenia opiekuńcze 1 076 świadczeń na kwotę 388 681,00 zł
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (1.000,00zł)- świadczeń 23 na kwotę
23 000,00 zł.
Świadczenie rodzicielskie (1 000,00)- świadczeń 87 na kwotę: 80 947,00 zł
Karta Dużej Rodziny
Rządowy Program dla Rodzin Wielodzietnych (zadana zlecone)
Plan: 54,68 zł - wydatki ogółem 27,34 zł
Wspieranie rodziny
Asystent Rodziny zrealizowano( zadania własne ) - środki Gminy
Praca socjalna z rodziną w rodzinie i dla rodziny, wobec rodzin przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Plan: 132 732,35 zł
Wspieranie rodziny (zadanie własne) - środki Gminy
Plan: 25 763,35 zł
wydatki ogółem wynoszą 17 829,27 zł
Wspieranie rodziny- Rządowy program „Dobry start”( zadania zlecone 2010)
Świadczenie przysługujące raz w roku na rozpoczynający rok szkolny dzieci do ukończenia
20 roku życia, zaś dzieci niepełnosprawne uczące w się w szkole otrzymają je do ukończenia
24 roku życia.
Plan: 99 210 ,00 zł, wydatki ogółem wynoszą 97 350,00 zł
Rodziny zastępcze ( zadania własne Gminy)
Są to koszty zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu
terytorialnego .
Plan : 17 646,15 zł , wydatki ogółem 17 646,15 zł, świadczeń 36.

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 2018 odbyło się 15 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 2018 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
30 145,41 zł.
Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży wynosiła 12.
Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
wynosiła 2.
Trakcie roku 2018 wydano łącznie 8 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Wydano 18 decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z tego 8 z powodu
likwidacji punktu sprzedaży, a 3 z powodu niezłożenia oświadczenia o wysokości sprzedaży.
Wartość sprzedanego alkoholu na terenie gminy Pakosławice za 2018 rok ( wg. oświadczeń
sprzedawców) wynosiła łącznie 1 145 130, 88 zł.
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 2018 w ramach środków wydzielonych na realizację zadań z powyższego zakresu skierowano
grupę 10 dzieci defaworyzowanych ze względu na jeden z czynników ekonomiczno-społecznych.
W trakcie pobytu na koloniach realizowany był program socjoterapeutyczny.
Zaplanowana kwota na rok 2018 to 8 000 zł a koszt pobytu dzieci na koloniach to kwota 7 990 zł.
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

ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na 2018 rok zaplanowano
przychody w wysokości 790 400 zł . Przychody te zrealizowane zostały w kwocie 755 511,96 zł,
co stanowi 95,59 % planu rocznego.
Na uzyskane przychody składają się:







wpływy za dostarczoną wodę pitną - planowane w łącznej kwocie 580 460,00 zł zrealizowane
zostały w wysokości 558 144,97 zł,
wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty zrealizowano w kwocie 704,60 zł
przychody z czynszów - planowane w łącznej kwocie 5 340,00 a zrealizowane w wys. 5 338,13
przychody pozostałe zrealizowano w kwocie 30 004,39 zł
dotacja na działalność bieżącą plan 159 000 realizacja 152 754,03 zł
dotacja podmiotowa plan 8 600,00 wykonanie 8 565,84

Inwestycje realizowane przez ZGKiM w 2018 roku to:

NAZWA ZADANIA

Budowa odcinka sieci wodociągowej
Goszowice - Reńska Wieś wraz z odcinkiem
do zbiornika wody czystej w Reńskiej Wsi
Budowa odcinka sieci wodociągowej
w miejscowości Korzekwice od komory
wodomierzowej do Świniarni
Budowa odcinka
łączącego systemy
wodociągowe Gminy Pakosławice oraz
gminy Nysa od m. Radzikowice do m.
Korzekwice
Remont zbiornika wody czystej i wymiana
przewodów technologicznych na SUW
w Reńskiej Wsi
Rozbudowa sieci wodociągowej
w m. Reńska Wieś (dz. Nr 211)

DOTACJA

REALIZACJA NA
DZIEŃ
31-12-2018

VAT DO
ZWROTU

DOTACJA
ZAPOTRZEBOWANIE

191 507,55

24 747,82

0

24 747,82

155 872,76

128 167,01

19 934,10

148 101,11

167 242,45

143 043,74

22 263,26

165 307,00

20 262,34

12 002,55

0

12 002,55

10 000,00

6059,68

782,46

6 842,14

Rozbudowa sieci wodociągowej
w m. Prusinowice ul. Generała Sikorskiego
(dz. Nr 33/12)
Rozbudowa sieci wodociągowej
w m. Pakosławice (dz. Nr 152)
Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej
w m. Reńska Wieś z PE DN 110
Zakup sprężarki wraz z trzema
separatorami wody i oleju
Rozdział instalacji elektrycznej w budynku
Reńska Wieś 7
Regulator ciśnienia dla m. Nowaki oraz
opomiarowania na sieci wodociągowej
Rozbudowa sieci wodociągowej
w m. Pakosławice (dz. Nr 416/2 417/2)

5 000,00

4 313,43

558,90

4 872,33

18 000,00

17 509,90

0

17 509,90

30 000,00

22 961,40

4 098,60

27 060,00

14760,00

13390,86

1320,76

14711,62

5000,00

3859,89

0

3859,89

6000,00

5828,70

0

5828,70

20000,00

0

0

0

643645,1

381884,98

48958,08

430843,06

Plan realizacji inwestycji w ramach dotacji z Urzędu Gminy Pakosławice wynosił 643 645,10 zł
i został wykonany w kwocie 381 884,98 zł stanowiącej 59 %.
W Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pakosławicach na dzień 31 grudnia 2018 r.
stan należności ogółem wynosił 102 639,58 zł.
Zakład nie posiadał na dzień 31 grudnia 2018 r. należności wymagalnych.
Zobowiązania zakładu na dzień 31 grudnia 2018r roku wynoszą 108132,14
zobowiązań wymagalnych, a dotyczą w szczególności:
- rozliczenia książeczek dostawy wody
15 187,61 zł,
- zobowiązania z tytułu sprzedaży dóbr i usług
62 097,53zł,
- zobowiązania wobec budżetu
1 8 494,42zł,
- zobowiązania wobec ZUS
12 922,72 zł,
- zwrot Vat z tyt. Inwestycji
48 958,08 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia
10 602,04 zł,
- rozliczenie zakupu
17 154,88 zł,
Stan środków na rachunku bankowym
4 390,57zł

i nie stanowią

Przychód nie został zrealizowany zgodnie z planowanym z uwagi na fakt, że spadło zużycie wody.
Dwa punkty poboru zaprzestały działalności (gospodarstwo Frączków, likwidacja obory Agro Eko
w stanie likwidacji ) koszty też są wyższe od planowanych, albowiem zakup wody był przewidziany
na niższym poziomie. Zmieniła się opłata za usługi wodne czego wcześniej nie można było przyjąć do
planu i przewidzieć.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNAW 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 2018 roku we wszystkich placówkach zarejestrowano 404 czytelników i 549 użytkowników.
Wypożyczono ogółem 11 512 woluminów w tym:
- na zewnątrz 7 704 woluminów,
- na miejscu 3 808 woluminów.
Wypożyczono ogółem 1 554 czasopism w tym:
- na zewnątrz 542 egz.
- na miejscu 1 012 egz.
Liczba odwiedzin w bibliotekach ogółem 17865 użytkowników w tym:
- wypożyczalnia: 5731
- czytelnia ( łącznie z czytelnią internetowa): 6016
- inne odwiedziny ( wycieczki, wystawy, spotkania itp. ): 6118
Zbiory biblioteczne:
W 2018 roku do bibliotek zakupiono 1095 woluminów na kwotę 29 599,32 złotych.
Działalność informacyjna
Liczba udzielonych kwerend w 2018 roku ogółem: 3251
w tym: bibliotecznych
526
bibliograficznych
377
faktograficznych
2348
innych informacji
4840
Promocja czytelnictwa i bibliotek
a)
formy wewnętrzne
spotkania autorskie
1
dyskusje nad książką
82
konkursy
40
lekcje biblioteczne
43
szkolenia
12
wystawy
12
inne imprezy czytelnicze
26
b)
formy zewnętrzne
- plakaty, zaproszenia, gazetki, afisze, ogłoszenia radiowe i strony internetowe.
Działalność kulturalno - oświatowa
- Spotkanie Noworoczne dla mieszkańców - „Wieczór kolęd i jasełka"

- ,,Ferie zimowe w bibliotece": w każdej placówce przeprowadzono szereg imprez dla dzieci i
młodzieży, odbyły się też m.in. :wyjścia na place zabaw, zimowe szaleństwa na śniegu, biblioteczna
filmoteka - wyjazdy do kina,
- ,,Cała Polska czyta dzieciom" - głośne czytanie bajek przez zaproszonych gości,
zajęcia i konkursy plastyczne, fotograficzne, teatrzyk kukiełkowy
- Dzień Kobiet czyli „Babski wieczór „ - zabawa dla pań z zespołem
- z okazji Dnia Babci i Dziadka w bibliotekach odbyły się zajęcia artystyczna,
na których dzieci wykonywały laurki i drobne upominki dla swoich dziadków,
-Koncert kolęd i pastorałek w sali GBP w Pakosławicach; wystąpiły lokalne zespoły ludowe oraz
zaproszeni goście z MDK w Otmuchowie,
- „Walentynkowy zawrót głowy" - zajęcia artystyczne i poczta walentynkowa 22.03 XVI Powiatowy
Konkurs Poezji Dziecięcej - wiersze Agaty Widziowskiej Pasiak,
- pomoc radzie sołeckiej w Nowakach w organizacji Dnia Kobiet,
- konkurs na „Najpiękniejszą wielkanocną palmę",
- Wieczornica z okazji 13 rocznic Śmierci Św. Jana Pawła II,
- Kwietniowe Dni Literatury Dziecięcej - zajęcia z książką,
- Spotkanie Autorskie z Krystyną Mirek,
- Światowy Dzień Książki - spotkania wydawnicze,
- Tydzień Bibliotek ,, Do Wolność Czytania" to hasło było myślą przewodnią tegorocznego tygodnia
bibliotek, podczas licznych zajęć i spotkań w placówkach bibliotecznych odbyły się zajęcia i lekcje
biblioteczne, odbył się konkurs Pt. ,,Dam Radę", czyli przeczytaj 100 książek na 100 lecie
Odzyskania Niepodległości, biblioteki nagrodziły najlepszych czytelników w swoich siedzibach
w różnych kategoriach, rozpoczęto Akcję ,,100 książek dla biblioteki na 100 lecie Niepodległości" -- Koncert młodych czytelników – muzyków z okazji Dnia Matki zajęcia w bibliotece - wykonywanie
drobnych upominków przez dzieci dla swoich mam udział i organizacja Dni Pakosławic, wystawa
prac dzieci z okazji Niepodległości
- Dzień Dziecka - w bibliotekach: gry, zabawy, konkursy w każdej placówce
- ,,Noc bibliotek" udział w ogólnopolskiej akcji pt. „Czytanie porusza" udział w ogólnopolskiej akcji
,,Jak nie czytam, jak czytam"
- wspólnie z Urzędem Gminy i OSP zorganizowano VIII Gminny Rajd Rowerowy,
- udział w Festiwalu Książki w Opolu,
- „Wakacje w bibliotece": wycieczki do Wrocławia i do Brzegu, zajęcia i warsztaty: np. teatralne,
filmowe i zielarskie, interaktywne gry zabawy, konkursy z nagrodami, zajęcia z książką, zajęcia
artystyczne,
- wyjazdy do kina i na basen
- udział w Narodowym czytaniu
- Biesiada Kartoflana
- turniej szachowy wystawa o szachach
- I Gminny Bal Seniora
- pomoc w organizacji Wieczornicy z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości i koncert
w sali GBP
- zabawa Andrzejkowa dla dzieci
- cykl spotkań i konkurs dla dzieci z okazji Dnia Pluszowego Misia roczniaki w bibliotece wyjazdy
do kina z seniorami
- Mikołajki w Prusinowicach dla uczniów klas 0 do IV

- spektakl grupy teatralnej z Krakowa pt. ,,Elf psotek i czarodziejski młotek " dla dzieci z terenu
naszej Gminy połączony z Mikołajkami w Bibliotece, podczas których zostały wręczone dla dzieci
paczki ze słodyczami
- zajęcia plastyczne dla dzieci
Stałe zajęcia w bibliotekach:
- Dyskusyjny Klub Książki - spotkania dla czytelników dorosłych ok. dwa razy w miesiącu
(Pakosławice, Prusinowice)
- Dziecięcy Klubik w Nowakach, co poniedziałek spotkanie z książką,
- Zajęcia taneczne w każdą środę i każdy piątek i sobotę ,,Pako - Dance" dla dzieci
- Zajęcia taneczne dla pań w każdy piątek
- Zajęcia plastyczne - w każdy wtorek
- Zajęcia dla dzieci muzyczno - rytmiczne w każdą środę
- Spotkania z bajką - każdy poniedziałek
- Dziecięcy Klub Książki
- Nauka Języka niemieckiego
- Nauka Języka angielskiego
- kursy komputerowe,warsztaty artystyczne
- pomoc w odrabianiu zadania po szkole czy wykonywanie innych prac domowych zadanych w
szkole w GBP w Pakosławicach oraz w Filiach Bibliotecznych wykonywane są okolicznościowe
gazetki oraz wystawy.
GBP w Pakosławicach oraz Filie Biblioteczne w Prusinowicach i Nowakach współpracują ze
Stowarzyszeniami, OSP, Radami Sołeckimi, Radami parafialnymi, LZS oraz Zespołami Caritas,
Szkołami Podstawowymi, Przedszkolami i Gimnazjum.
Współpraca polega na wspólnym organizowaniu imprez dla mieszkańców Gminy takich jak:
dożynki, festyny, zabawy taneczne, itp.
Ponadto biblioteki pomagają w zorganizowaniu zebrań wiejskich, szkoleń, spotkań, prezentacji itp.
REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY
Rada Gminy Pakosławice w roku 2018 podjęła 115 uchwał, z czego:
- 13 uchwał miało charakter organizacyjny, związany z ukonstytuowaniem się Rady, planami pracy
Rady i Komisji,
- 42 uchwały dotyczyły spraw związanych z gospodarowaniem mieniem i obrotem
nieruchomościami gminy,
- 34 uchwały dotyczyły budżetu gminy, wieloletniej prognozy finansowej, podatków, opłat, dotacji,
- 1 uchwała dotyczyła planowania przestrzennego,
- 2 uchwały dotyczyły oświaty,
- 15 uchwał dotyczyło spraw organizacyjnych,
- 8 uchwał dotyczyło rocznych programów.
Wszystkie uchwały powierzone wójtowi zostały zrealizowane.

Wójt Gminy
Adam Raczyński

