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Szanowni Mieszkańcy,
Oddajemy w Państwa ręce
raport o stanie Gminy Pietrowice
Wielkie za 2019 rok. Do przygotowania takiego raportu zobowiązują każdą gminę przepisy – ustawą
z 11 stycznia 2018 roku o zmianie
ustaw w celu zwiększenia udziału
obywateli w procesie wybierania,
funkcjonowania i kontrolowania
niektórych organów publicznych.
W poprzednim roku po raz pierwszy przygotowany został podobny
dokument.
W prezentowanym dokumencie skupiono się na dokonaniach w 2019 roku tak,
aby w przejrzysty i rzetelny sposób zaprezentować mieszkańcom aktywność Gminy, a także
działalność Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy. Mieszkańcy na co dzień mają
styczność z działalnością samorządu gminnego, dlatego wciąż pracujemy nad udoskonaleniem tych relacji. Na zebraniach wiejskich i licznych spotkaniach wsłuchujemy się w głosy
ludzi i pracujemy nad doskonaleniem tych relacji. Nie wszystkie wnioski i życzenia możemy
spełnić, ale staramy się sprostać oczekiwaniom mieszkańców. Gmina działa w granicach prawa i każde podejmowane działanie musi mieć swoje prawne podstawy, dlatego często długotrwałość postępowań nie wynika z niechęci bądź zaniedbań, a z konieczności wypełnienia
procedur i pozostawania w zgodzie z przepisami prawa. Wyznaczanie zadań i priorytetów są
konieczne, choć oczekiwania społeczne często bywają rozbieżne. Przedstawione w raporcie
dane pozwolą ocenić poziom zaangażowania, skuteczność i celowość podejmowanych czynności.
Raport zawiera najważniejsze informacje o działaniach pietrowickiego samorządu
w roku 2019. Znajdą w nim Państwo najistotniejsze dane, między innymi o finansach Gminy
Pietrowice Wielkie, w tym o środkach pozyskanych z zewnątrz oraz o przeprowadzonych
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inwestycjach. Raport pokazuje dzisiejszą kondycję Pietrowic Wielkich, ale też możliwości dalszego rozwoju.
W poszczególnych działach zawarte zostały informacje o tym, co widoczne dla nas
wszystkich na co dzień, ale też opisy mniej widocznych, jednak ważnych działań i ich efektów,
dzięki, którym zmienia się Gmina Pietrowice Wielkie.
Dokument został opracowany na podstawie konkretnych danych statystycznych
i finansowych Gminy Pietrowice Wielkie. Raport zawiera analizę podstawowych obszarów
działalności Gminy:
 demografia
 finanse Gminy
 działalność gospodarcza
 oświata
 inwestycje gminne
 infrastruktura techniczna – wodociągi, drogi, gospodarka odpadami, itp.
 zagospodarowanie przestrzenne.
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ZAGADNIENIA OGÓLNE
POŁOŻENIE GMINY
Gmina Pietrowice Wielkie położona jest na południowym krańcu Polski, w zachodniej
części województwa śląskiego w powiecie raciborskim. Od strony zachodniej Gmina Pietrowice Wielkie graniczy z gminami Kietrz oraz Baborów z województwa opolskiego i starostwem Sudice z Republiki Czeskiej, od strony południowej z gminą Krzanowice, od strony
wschodniej z miastem Racibórz a od północy z gminą Rudnik.

W skład Gminy
wchodzi 11 sołectw:
Pietrowice Wielkie,
Amandów,
Cyprzanów,
Gródczanki,
Kornice,
Krowiarki,
Lekartów,
Maków,
Pawłów,
Samborowice,
Żerdziny.
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DEMOGRAFIA
Na koniec 2019 roku Gminę Pietrowice Wielkie zamieszkiwało 6571 osób - 3491
kobiet i 3080 mężczyzn. Liczba mieszkańców sukcesywnie zmniejsza się, gdyż rok wcześniej
było ich 6594.

Zamieszkanie w podziale na poszczególne sołectwa kształtuje się następująco:

Sołectwo

Mężczyźni

Kobiety

Ludność ogółem

Amandów

44

53

97

Cyprzanów

238

248

486

Gródczanki

102

111

213

Kornice

140

164

304

Krowiarki

397

487

884

Lekartów

79

99

178

Maków

280

329

609

Pawłów

300

338

638

Pietrowice Wielkie

1009

1095

2104

Samborowice

292

359

651

Żerdziny

199

208

407

RAZEM

3080

3491

6571
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Ludność ogółem

Liczba ludności według płci
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Gęstość zaludnienia waha się pomiędzy 97 a 98 os./km2.
Poniższa tabela przedstawia podział ludności według płci i grupy wieku na koniec 2019 roku.

MĘŻCZYŹNI

KOBIETY

619

60 lat i więcej

859

2071

15 – 59

2203

390

0 – 14

429

W 2019 roku zameldowano na pobyt stały 87 osoby, a 36 osób się wymeldowało.
Urodziło się 56 dzieci - 23 chłopców i 33 dziewczynek. Niestety nadal zauważamy ujemny
przyrost naturalny, a liczba mieszkańców Gminy na przestrzeni lat maleje.

REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII
W Gminie w 2019 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne:
1. Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2019
2. Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
3. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2019-2026.
4. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2018-2023.
5. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Pietrowice Wielkie na lata 20162020.
6. Program Ochrony Środowiska Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2019-2022 z perspektywą do 2027r.
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W Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 przewidziano (tzw. Główne zadania):
 profilaktyka uniwersalna skierowana do dzieci i młodzieży,
 zwiększanie dostępności pomocy dla osób uzależnionych oraz dla sprawców i ofiar
przemocy domowej,
 prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej dla społeczności gminnej,
 tworzenie systemu przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie,
 przygotowanie podstaw do profilaktyki cyberuzależnień,
 monitoring oraz kontrola punktów sprzedaży alkoholu.








Zadania jakie zostały zrealizowane w ramach programu profilaktyki w roku 2019 to:
informowanie o możliwości podjęcia leczenia odwykowego oraz motywowanie
do leczenia, prowadzone przez punkt konsultacyjny,
przeprowadzenie akcji wypoczynkowej w okresie ferii zimowych i wakacji letnich,
na bazie szkół oraz biblioteki gminnej wraz z filiami,
zorganizowanie tygodniowego obozu strażackiego z elementami profilaktyki dla dzieci naszej Gminy,
dofinansowanie obozu sportowego piłkarek ręcznych,
wsparcie finansowe zajęć sportowych, turnieju halowego,
wspomaganie działalności świetlic wiejskich oraz CSK i biblioteki gminnej poprzez

dofinansowanie bieżącego utrzymania,
 wsparcie finansowe realizacji szkolnych programów profilaktyki,
 promowanie zdrowego stylu życia,
 kontynuacja realizacji programu profilaktycznych działań mających na celu przeciwdziałanie zjawisku narkomanii.
Nie zostały zrealizowane następujące zadania:
 prowadzenie profilaktycznej działalności dla młodzieży w obszarze cyberuzależnień,
 udzielanie rodzinom pomocy i wsparcia w zakresie przeciwdziałania przemocy
domowej,
 warsztaty i szkolenia w obszarze przeciwdziałania narkomanii,
 monitoring oraz kontrola punktów sprzedaży alkoholu,
W Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r. przewidziano
prowadzenie przez Gminę Pietrowice Wielkie działalności w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. z 2018 r. Dz. U. poz. 450 z późn. zm.) we współpracy z organizacjami
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pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej samej ustawy, prowadzącymi
odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy, działalność pożytku publicznego
w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy. Program współpracy na 2019 r. był wynikiem
kilkuletnich doświadczeń. Powstał w wyniku konsultacji z organizacjami pozarządowymi
w oparciu o wiedzę i praktykę pracowników Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie oraz pracowników organizacyjnych. Program stanowił podstawę współpracy Gminy Pietrowice Wielkie
z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy oraz organizacjami, które taką
współpracę deklarują, a nie mają siedziby na terenie Gminy, zgłaszają jedynie współpracę
z samorządem i taką współpracę prowadzą. Zgodnie z programem, formy współpracy były
zarówno finansowe, jak i pozafinansowe. Program realizowany był w okresie od 1 stycznia
2019r. do 31 grudnia 2018r. i był finansowany ze środków własnych Gminy. Wskaźnikiem
wykonania celu było wsparcie realizacji zadań publicznych objętych programem, na które
przeznaczono kwotę w wysokości co najmniej 4.000,00 zł.
Wskaźniki zostały osiągnięte w 100%. Ogłoszono konkurs na realizację „Zadania
w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Opieka nad osobami z niedorozwojem umysłowym”. Zadanie zrealizował
Caritas Diecezji opolskiej z siedzibą w Raciborzu. Wysokość środków przeznaczoną na realizację zadania wykorzystano i prawidłowo rozliczono. W ramach wsparcia działań pozafinansowych konsultowano z organizacjami, o których mowa w ustawie, akty normatywne
w dziedzinach dotyczących działalności organizacji.

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF). Uchwalając wieloletnią prognozę finansową
przestrzegano zapisów ustawy o finansach publicznych. Zawarte w planach finansowych założenia, takie jak: maksymalny poziom zadłużenia i deficytu, dopuszczalny poziom płac, wydatki inwestycyjne i inne wydatki, muszą być jednolite, precyzyjne we wszystkich jednostkach i komórkach. W efekcie końcowym musi to być dokument spójny i zawierający realne
do wykonania zadania dla danej JST, a założenia dotyczące planowanych zadań do realizacji
przewidywalne w przyszłości.
Wskaźniki te zostały osiągnięte. Zachowano obowiązujące zasady i wskaźniki zgodnie
z ustawą o finansach publicznych.
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Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2018-2023 został
przyjęty 16 kwietnia 2018 roku uchwałą Rady Gminy nr XXXIV/333/2018. Celem programu
jest poprawa jakości życia mieszkańców naszej Gminy wraz z utworzeniem wysokiej jakości
przestrzeni publicznej, podniesienie jakości kształcenia i edukacji ze szczególnym uwzględnieniem wyrównywania szans edukacyjnych i udziału osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, a także aktywizacja i integracja społeczna wraz z rozwojem przedsiębiorczości
i ograniczeniem wykluczenia społecznego wśród mieszkańców.
Obecnie nie ma jeszcze wskaźników pokazujących efekty realizacji projektu,
gdyż program jest długofalowy i wyniki będą widoczne w późniejszych latach.

W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) określono strategię Gminy Pietrowice
Wielkie na lata 2016 - 2020 oraz projekt działań zmierzających do poprawy stanu środowiska
i jakości życia jej mieszkańców. Strategia ta opisuje wizję rozwoju Gminy w kierunku
gospodarki niskoemisyjnej w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia
emisji gazów cieplarnianych oraz wdrożenia nowych technologii zgodnie z zasadą
zrównoważonego rozwoju.
Dokument sporządzono w 2016 roku na podstawie szczegółowej analizy sytuacji
społeczno-gospodarczej oraz uwarunkowań środowiskowych panujących na obszarze Gminy.
W ramach działań związanych z opracowaniem przeprowadzono inwentaryzację źródeł
emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz ocenę ich znaczenia w rozprzestrzenianiu się.
W wyniku inwentaryzacji stwierdzono, że całkowita emisja dwutlenku węgla z obszaru Gminy
Pietrowice Wielkie wyniosła 69.744,93 ton. Spośród inwentaryzowanych sektorów,
najwyższa emisja zauważalna jest w sektorze „Budownictwo mieszkalne"- 67,8% oraz
„Transport" - 18,6%, trzecim najbardziej emisyjnym sektorem jest „Budownictwo usługowe"
- 10,1%.
Biorąc pod uwagę powyższe wyniki analizy, stan środowiska, główne problemy
środowiskowe, obowiązujące i planowane zmiany przepisów prawa polskiego i unijnego,
strategie i programy rządowe, regionalne i lokalne koncepcje, wyznaczono cel główny
dla Gminy Pietrowice Wielkie, którym jest: poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie
emisji dwutlenku węgla oraz podniesienie efektywności energetycznej w Gminie i wkład
w osiągnięcie celów określonych w pakiecie energetyczno-klimatycznym do roku 2020.
W ramach tego planu Gmina podejmuje działania polegające na dofinansowaniu wymiany
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źródeł ciepła dla mieszkańców, pomoc w formie doradztwa dla rządowego programu „Czyste
Powietrze” realizowanego przez WFOŚiGW w Katowicach, czy chociażby cyklicznie
organizowana Eko-Wystawa, która promuje wszelkie działania poprawiające jakość
powietrza i podnoszenie efektywności energetycznej instalacji grzewczych wśród
mieszkańców.
W Programie Ochrony Środowiska Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2019-2022 z perspektywą do 2027r. zawarto weryfikację podjętych działań w zakresie ochrony środowiska
wraz z aktualną oceną stanu środowiska. Ponadto program wskazuje cele polityki ekologicznej zapewniającej bezpieczeństwo wszystkich komponentów środowiska.
Gmina sama realizuje przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie niskiej emisji
poprzez modernizacje ogrzewania w budynkach Urzędu Gminy i Centrum SpołecznoKulturalnym, gdzie zastosowano pompy ciepła. Planowana jest również termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych wielorodzinnych, będących
w zasobie Gminy.

FINANSE GMINY

Wysokość osiąganych
dochodów budżetowych określa pozycję
finansową Gminy.
Najwyższy udział w
dochodach budżetowych mają podatki od
osób prawnych i osób
fizycznych. Nie bez
znaczenia pozostają
także dochody uzyskiwane ze sprzedaży
mienia, dotacje
z budżetu państwa
a także pozyskane
środki zewnętrzne
z Unii europejskiej.

Polityka finansowa Gminy realizowana jest w oparciu
o uchwalaną corocznie przez Radę Gminy Pietrowice Wielkie
uchwałę

budżetową,

która

określa

źródła

dochodów

oraz kierunki wydatkowania środków. Projekt uchwały budżetowej przygotowuje Wójt we współpracy ze skarbnikiem i pracownikami poszczególnych wydziałów Urzędu Gminy. Realizacja
inwestycji oparta jest o przedsięwzięcia wyszczególnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w załączniku do uchwały
budżetowej obrazującej wydatki majątkowe.
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Budżet Gminy na 2018 r. zakładał wpływy w kwocie 27.983.528,00 zł. oraz wydatki w kwocie
28.897.233,87 zł.
W ciągu roku plan dochodów zwiększony został o kwotę 3.962.179,68 zł i na koniec okresu
sprawozdawczego, tj. na dzień 31 grudnia 2019r. wynosił 31.945.707,68 zł.
Również zmianie uległ plan wydatków i w ciągu roku zwiększony został o kwotę 4.883.325,13
zł. Na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 31 grudnia 2019r. wynosił 33.780.559,00
zł.
 wpływ dochodów w 2019 roku wyniósł 30.551.850,52 zł.
 zrealizowane wydatki w 2019 roku wynosiły 31.264.363,25 zł.
Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 4.649,50 zł, natomiast wydatki
w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 4.757,93 zł. Bazą do obliczenia tej wielkości była
zarejestrowana liczba mieszkańców w dniu 31.12.2019r. równa 6571 osób.

Stan finansów Gminy
Każdego roku budżet Gminy Pietrowice Wielkie jest wyższy. Dla przykładu przedstawiam
cztery ostatnie lata.
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2016r.
Dochody
Wydatki

25 012 103,64
22 762 297,98

2017r.
26 681 395,26
25 651 889,73

2018r.

2019r.

30 593 372,22
27 635 247,80

30 551 850,52
31 264 363,25

Podstawowe wskaźniki budżetowe w roku 2019
30 551 850,52

29 777 579,22

774 21,30

DOCHODY BUDŻETOWE

DOCHODY BIEŻĄCE

DOCHODY MAJĄTKOWE

31 264 363,25

27 111 039,26

4 153 323,99

WYDATKI BUDŻETOWE

WYDATKI BIEŻĄCE

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dochody budżetowe
Struktura dochodów według źródeł ich powstania w stosunku do dochodów ogółem.
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Głównymi składnikami dochodów budżetowych są:
 dochody własne, czyli udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób prawnych
i osób fizycznych, a także wpływy z podatków: rolnego, od nieruchomości,
od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych
i opłat lokalnych oraz dotacje i subwencje;
 dochody majątkowe, czyli środki ze sprzedaży majątku Gminy, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz środki uzyskane na dofinansowanie własnych
inwestycji.
Duży udział dochodów własnych
w dochodach ogółem
daje podstawę do kształtowania
lokalnej polityki rozwojowej,
wspomagając podejmowanie decyzji.
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Zasobność Gminy oraz jej możliwości rozwojowe odzwierciedla wskaźnik dochodów
w przeliczeniu na 1 mieszkańca. W Gminie Pietrowice Wielkie wskaźnik ten systematycznie
się zwiększa. Im wyższy poziom wskaźnika, tym z większą łatwością Gmina wykonuje zadania
publiczne na rzecz swoich mieszkańców, mając swobodę dysponowania środkami. Trzeba
jednak pamiętać, że na wysoki wskaźnik dochodowości ma również wpływ gęstość zaludnienia, a ta niestety w porównywanym okresie stopniowo zmniejszała się. Poniżej przedstawiono celem porównania trzy lata budżetowe.

Ilość mieszkańców
Kwota dochodu na mieszkańca

2016r.

2017r.

2018r.

2019r.

6661
3 755,01

6638
4 019,49

6594
4 639,58

6571
4 649,50

Subwencje i dotacje to formy finansowania Gminy przez Budżet Państwa. Dotacje
mają charakter uznaniowy i zawsze są przeznaczane na realizację zadań publicznych
(np. prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego czy prowadzenie rejestru wyborców, zadania
w zakresie obrony cywilnej, polityki społecznej, itp.). Subwencje natomiast służą do realizacji
zadań własnych gminy (np. oświata – utrzymanie szkół).
16
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Dochody własne oraz dotacje i subwencje na mieszkańca

Dochody własne stanowią największy udział w dochodach budżetu Gminy.
Nie bez znaczenia są wpływy z podatku od nieruchomości i udziały we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych, które to stanowią bardzo wysokie źródło dochodów
budżetowych. Podatek od nieruchomości, to podatek, w którym przedmiotem opodatkowania są stany faktyczne lub prawne i od ich zaistnienia zgodnie z ustawą pobierana jest opłata.
Inaczej jest w przypadku udziałów we wpływach z podatku dochodowego, które nie są
bezpośrednio inkasowane i pobierane przez Gminę, ale są jej przekazywane za pośrednictwem budżetu państwa według danych ustalonych przez Ministra Finansów oraz w przypadku osób prawnych są to kwoty przekazane z Urzędu Skarbowego.
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Wydatki budżetowe
Gmina ponosi wydatki na realizacje zadań zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie
gminnym.
Głównymi składnikami wydatków budżetowych są:

1.352.637,74

2.108.262,08

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
ORAZ GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA

1.009.653,38
KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ORAZ KULTURA FIZYCZNA

6.950.289,65
POMOC SPOŁECZNA
ORAZ RODZINA

11.044.068,22
OŚWIATA I WYCHOWANIE
18
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WYDATKI NA 1 MIESZKAŃCA
Wydatki dzielą się na bieżące
(zapewniające między innymi
funkcjonowanie organów
samorządowych) i majątkowe
(inwestycje, zakupy
inwestycyjne, itp.).
Poziom i struktura wydatków
budżetowych są wyrazem
polityki samorządu w zakresie
realizacji celów społecznych
i gospodarczych. Służą realizacji zadań określonych w strategii rozwoju Gminy. Polityka
wydatkowa Gminy polega
na odpowiednim rozdysponowaniu środków publicznych
na realizację działań służących
zaspokojeniu bieżących i przyszłych potrzeb społecznych.

2016r.
Wydatki ogółem

2017r.

2018r.

2019r.

3 417,25 3 864,40

4 190,97

4 757,93

Wskaźnik wydatków ponoszonych na inwestycje jest miarą
atrakcyjności Gminy.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 1 MIESZKAŃCA

WYDATKI INWESTYCYJNE

2016r.

2017r.

2018r.

2019r.

244,23

433,70

362,37

632,07
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FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
W Gminie w 2019 roku zakończono realizację projektów dofinansowanych ze środków
zewnętrznych:
 Przedszkole marzeń - upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Pietrowice
Wielkie. Przedsięwzięcie realizowano na przełomie lat 2018 -2019. Całkowity koszt zadania wyniósł 231.804,63 zł., z czego kwota zewnętrznego dofinansowania z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa to 205.703,93 zł.
 Z nami osiągniesz sukces, a nauka stanie się przyjemnością - Poprawa efektywności
kształcenia ogólnego. Przedsięwzięcie realizowano na przełomie lat 2017 -2019. Całkowity koszt zadania wyniósł 703.005,89 zł., z czego kwota zewnętrznego dofinansowania
z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa to 633.878,73 zł.
 Doświadczaj, zgłębiaj, ciesz się angielskim (Program English Teaching) - Wspieranie
działań na rzecz promocji uczenia się języka angielskiego. Przedsięwzięcie realizowano
na przełomie lat 2018 -2019. Całkowity koszt zadania wyniósł 10.000,00 zł. i dofinansowane zostało w 100%.
 Kompetentny obywatel w cyfrowej rzeczywistości. Przedsięwzięcie realizowano
na przełomie lat 2018 -2019. Całkowity koszt zadania wyniósł 49.81,91 zł., Projekt dofinansowany w 100%.
 Modernizacja kotłowni i systemów grzewczych w budynkach użyteczności publicznej
będących własnością Gminy Pietrowice Wielkie. Przedsięwzięcie realizowano w latach
2016 -2019. Całkowity koszt zadania wyniósł 1.323.498,86 zł. Przedsięwzięcie jest jeszcze
rozliczane.
 Likwidacja starej fontanny oraz zagospodarowanie terenu poprzez ustawienie małej
architektury wraz z oświetleniem na terenie zielonego centrum Lekartowa. Przedsięwzięcie zrealizowane w 2019 roku. Całkowity koszt zadania wyniósł 12.200,00 zł., z czego
kwota zewnętrznego dofinansowania pozyskana z Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku to 6.000,00 zł.
 Zagospodarowanie zielonej strefy aktywności społecznej w tym postawienie tablicy
pamiątkowej i zakup wyposażenia i dokonanie nasadzeń. Przedsięwzięcie zrealizowane
w 2019 roku. Całkowity koszt zadania wyniósł 12.200,00 zł., z czego kwota zewnętrznego
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dofinansowania pozyskana z Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019
roku to 6.000,00 zł.
 Gmina Pietrowice Wielkie w 2019 roku w ramach II etapu powstawania szlaku wież
i platform widokowych Euroregionu Silesia wybudowała tężnię przy nowopowstałej wieży widokowej w Pietrowicach Wielkich. Całkowity koszt zadania wyniósł 253.053,76 zł.,
z czego kwota zewnętrznego dofinansowania z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa
ma wynosić 116.006,39 zł. (zadanie w trakcie rozliczenie z funduszem).

W 2019 roku rozpoczęto również realizację nowych projektów finansowanych
ze środków zewnętrznych:
 Nowoczesna edukacja oznacza lepszy start w przyszłość. - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.
 Pietrowiccy nauczyciele w działaniu - Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej.
 Budowa infrastruktury technicznej przy nowopowstałych wieżach widokowych na terenie
Euroregionu Silesia w Pietrowicach Wielkich.
 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pietrowicach Wielkich
przy ul. Fabrycznej.
 Termomodernizacja wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej i CO w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych w Pietrowicach Wielkich przy ul. 1 Maja 11, 1 Maja 16
i Fabrycznej 21.

Przedsięwzięcia realizowane z Funduszu Sołeckiego

W ramach Funduszu Sołeckiego, wyodrębnionego w Gminie, zrealizowano wydatki
na łączną kwotę 263.569,63 zł. Zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

Amandów

Organizacja imprez sołeckich o charakterze kulturalnym
(Dzień Kobiet, Dzień Rodziny, biesiada dożynkowa)
Remont wejścia do świetlicy (nowy daszek) oraz zakup regałów do pomieszczenia socjalnego i doposażenie świetlicy
Zakup oświetlenia i roślin ozdobnych wokół świetlicy wiejskiej

897,52
10 105,27
95,45
21

RAPORT O STANIE GMINY PIETROWICE WIELKIE ZA ROK 2019
Cyprzanów

Gródczanki

Kornice

Krowiarki

Lekartów

Maków

Pawłów

Pietrowice
Wielkie

Dofinansowanie pielgrzymki sportowców z terenu sołectwa
do Częstochowy
Doposażenie OSP Cyprzanów
Modernizacja płyty boiska i obiektu (LKS) wraz z wymianą
oświetlenia
Organizacja imprez sołeckich o charakterze kulturalnym
Organizacja turnieju Schlagball dla dzieci z terenu gminy
Zakup roślin i pielęgnacja Zielonego Centrum
Doposażenie w sprzęt jednostki OSP
Konserwacja dachu świetlicy i OSP
Organizacja biesiady
Postawienie garaży na magazyn - zaplecze
Organizacja imprez sołeckich o charakterze kulturalnym:
Noc świętojańska, festyn rodzinny oraz Mikołajki
Wyposażenie i remont świetlicy
Zagospodarowania terenu wokół altanki (zakup stołów
i ławek)
Zagospodarowanie i wyposażenie straży OSP
Doposażenie świetlicy w sprzęt multimedialny
Organizacja imprez sołeckich integracyjnych, kulturalnych
i promocyjnych
Zagospodarowanie Zielonego Centrum Krowiarek wraz
z zakupem namiotu biesiadnego
Doposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy jednostki OSP
Doposażenie, remont i modernizacja świetlicy sołeckiej
Organizacja imprez sołeckich o charakterze kulturalnym
Organizacja imprez sołeckich o charakterze kulturalnym
Roboty wykończeniowe wokół wyremontowanej Remizy
Strażackiej oraz doposażenie OSP
Zakup kwiatów, drzewek, ziemi, krzewów, donic, nawozów
do kwiatów
Zakup oraz doposażenie placu zabaw Zielone Centrum dla
dzieci i mieszkańców
Doposażenie szatni LKS
Organizacja imprez sołeckich o charakterze kulturalnym,
w tym dożynek
Zagospodarowanie placu na Zielonym Centrum przy ul.
Stawowej
Zakup szafy chłodniczej i frytownicy na potrzeby sołeckie
zakup tablic informacyjnych
Doposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej
Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu
Organizacja imprez sołeckich o charakterze kulturalnym

1 500,00
8 200,00
8 199,98
4 729,24
1 000,00
1 154,86
4 999,00
2 028,24
1 000,00
7 000,00
3 708,56
1 000,00
2 500,00
11 494,91
4 756,99
6 769,41
18 002,49
6 000,00
5 320,96
2 999,89
7 986,70
7 948,50
2 941,71
11 056,48
4 000,00
5 997,03
13 916,00
4 999,92
3 000,00
9 956,13
6 198,61
7 888,83
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Wykonanie tablicy informacyjnej
Zakup namiotów biesiadnych
Samborowice Dofinansowanie zakupu drzwi zewnętrznych i żaluzji ogradzającej raz elementów systemu monitorującego do budynku ZSP Samborowice
Organizacja imprez o charakterze kulturalnym
Rekultywacja terenu zielonego na placu zabaw dla dzieci
przedszkolnych poprzez zakup gumowych mat i trawy
Zakup odzieży ochronnej - kombinezony do likwidacji owadów i piła ratunkowa dla OSP
Zakup ścianek bocznych do namiotów festynowych
Zakup ekspresowych namiotów gastronomicznorekreacyjnych oraz II części nagłośnienia
Żerdziny
Doposażenie OSP
Organizacja imprez o charakterze kulturalnym
Zakup kwiatów na skwery oraz zakup "witaczy" do sołectwa
Zakup namiotu oraz doposażenie świetlicy wiejskiej

2 706,00
9 999,69
4 700,00
4 700,00
2 496,13
4 000,00
637,12
14 202,40
3 000,00
4 484,07
691,20
12 600,34

Zaplanowane, z funduszu sołeckiego, przedsięwzięcia zgłoszone przez sołectwa
we wnioskach zrealizowane zostały w 95,35%.
Na promocję Gminy w 2019 r. wydano 344.996,69 zł. Środki przeznaczono na wydatki
związane z zakupem drobnych upominków dla jubilatów z terenu Gminy. Usługi promocyjnoinformacyjne realizowane przez firmę JAROFILM, realizację audycji informacyjnych
tzw. Wieści gminne. Ponadto wydatki związane z promocją dotyczyły również wyjazdu
do partnerskiej Gminy Liederbach.
Poniesiono wydatki związane z organizacją cyklicznych imprez promocyjnych:
• Gali Przedsiębiorców,
• Wielkanocnej procesji konnej,
• XIX Eko Wystawy.
Gmina w 2019 r. wydała gazetkę gminną pod nazwą „Głos Gminy”. Gazetka wydawana była
co kwartał i zawierała najważniejsze wydarzenia z życia Gminy Pietrowice Wielkie i jej mieszkańców.
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JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
W Gminie funkcjonują następujące jednostki budżetowe:
 Urząd Gminy (aparat wykonawczy Gminy)
 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Samborowicach
 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krowiarkach
 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowie
 Szkoła Podstawowa w Pietrowicach Wielkich
 Przedszkole Pietrowice Wielkie
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pietrowicach Wielkich (przy GOPS powstał
Dzienny Dom SENIOR+).
W planach finansowych na rok 2019 tych jednostek wykonano wydatki na poziomie
31.264.363,25 zł. oraz wpływy w wysokości 9.489.903,03. Zostały one wykonane zgodnie
z założeniami.
Ponadto w Gminie działalność prowadzą:
 instytucja kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Pietrowicach Wielkich,
 zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej w Pietrowicach Wielkich.

REALIZACJA ZADAŃ GMINY
OCHRONA ZDROWIA
Na terenie Gminy nie ma podmiotów leczniczych zarządzanych przez Gminę.
W ramach działań prozdrowotnych realizowany jest Gminny Program Profilaktyki
i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Program finansowany
jest ze środków, które pochodzą z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. W roku 2019
do budżetu Gminy wpłynęło 73.400,17 zł.
Z tzw. funduszu korkowego (środków uzyskanych przez Gminę z tytułu udzielonych
zezwoleń na sprzedaż alkoholu), w 2019 r. sfinansowane zostały następujące wydatki:
 prowadzenie dyżurów w punkcie konsultacyjnym w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi,
 wypłata diet dla członków komisji za posiedzenia oraz przewodniczącego KRPA,
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 organizacja ferii zimowych na bazie szkół i w Gminnej Bibliotece Publicznej wraz z filiami,
 dofinansowanie obozu sportowego piłkarek ręcznych,
 wsparcie finansowe zajęć sportowych, turnieju halowego,


wspomaganie działalności świetlic wiejskich oraz CSK i biblioteki gminnej poprzez
dofinansowanie bieżącego utrzymania,



wsparcie finansowe realizacji szkolnych programów profilaktyki,



promowanie zdrowego stylu życia,

 kontynuacja realizacji programu profilaktycznych działań mających na celu przeciwdziałanie zjawisku narkomanii.

Wnioski kierowane do komisji przez policję, rodzinę czy prokuraturę rejonową były
rozpatrywane na bieżąco. W sumie przeprowadzono rozmowy z 4 nowymi osobami (porad
odnotowano 6), które zgłoszono jako osoby z problemami oraz z członkami rodzin tych osób,
odpowiednio dla 4 osób udzielono 6 porad. Na badania do biegłych nie skierowano żadnej
z osób, nie było takiej potrzeby. W efekcie nie składano wniosków do sądu o wydanie postanowienia w zakresie leczenia przymusowego. Nie odebrano żadnego zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych. Pozostałe czynności były prowadzone z klientami, których sprawy
zostały założone w latach 2017/2018 i niezakończone w 2019r. dotyczyło to 5 osób, którym
udzielono 9 porad.

POMOC SPOŁECZNA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS) działa jako jednostka budżetowa. Jego
podstawowym celem jest „wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności
człowieka”.
GOPS wspiera mieszkańców poprzez zasiłki, dodatki mieszkaniowe, świadczenia
rodzinne, alimentacyjne i usługi opiekuńcze. Charakter działalności GOPS-u zmienia się
i dostosowuje do sytuacji podopiecznych i potrzebujących. Dlatego w GOPS-ie można skorzystać z pomocy pracowników socjalnych a także asystenta rodziny.
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Pracownicy GOPS-u wspólnie monitorują liczbę osób bezdomnych w Gminie Pietrowice Wielkie. Odwiedzają miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne.
GOPS jest realizatorem Programu Rodzina 500+, w ramach którego rodzice lub opiekunowie każdego drugiego i kolejnego dziecka otrzymują co miesiąc 500 zł bez dodatkowych
warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymują wsparcie także na pierwsze lub jedyne
dziecko. Realizacja świadczeń wychowawczych za 2019r. to kwota 4.081.915,60 zł, skorzystało 627 rodzin, w tym 956 dzieci.
Inną

formą

wsparcia

rodzin

realizowaną

przez

GOPS

jest

Program

Dobry Start (300+), który ma pomóc rodzicom w przygotowaniach dzieci do nowego roku
szkolnego. W 2019r. liczba rodzin, które skorzystały z programu wyniosła 481, w tym 710
dzieci. Koszt świadczeń 213.000,00 zł.
GOPS udziela również pomocy potrzebującym w formie dożywiania. Od 2019 r. obowiązuje rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”. Zastąpił on program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Program przewiduje udzielenie pomocy w formie posiłku
i świadczeń pieniężnych na zakup posiłku. Koszt programu to kwota 20.903,40 zł. z formy
„obiadowej” skorzystało 24 dzieci i młodzieży, koszt obiadów: 12.503,40 zł, z formy zasiłków
celowych na zakup posiłków skorzystało 14 rodzin, koszt 8.400,00 zł.
Obligatoryjną pomocą dla osób spełniających warunki ustawowe jest zasiłek stały,
kwota wypłaconych świadczeń za 2019r. to 107.969,41 zł.
Zasiłek okresowy przyznawany był w formie rzeczowej na zakup żywności, przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie,
osobie samotnej lub osobie w rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego
osoby samotnie gospodarującej lub od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Wartość udzielonych świadczeń – 19.923,00 zł.
W ramach działalności dotyczącej pomocy społecznej ośrodek realizuje również zadania zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ustawa określa,
że finansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej należy do obowiązku powiatu, jednakże,
na mocy art. 191 ust. 9 i 10 ustawy, w przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej
gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go
po raz pierwszy w pieczy zastępczej współfinansuje pobyt tego dziecka w pieczy zastępczej.
W 2019r. w placówkach opiekuńczych przebywało 3 dzieci, natomiast 10 zostało umieszczo-
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nych w rodzinach zastępczych. Koszt pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych i pobyt w rodzinach zastępczych wyniósł 35.868,64 zł.
W ośrodku realizowane były zadania dotyczące przyznawania pomocy materialnej
dla uczniów w formie stypendiów. Liczba przyznanych stypendiów: 3, koszt zadania 2.734,04
zł.
Udzielanie schronienia nastąpiło poprzez przyznanie miejsca w schronisku dla osób
bezdomnych dla 2 osób, koszt zadania 11 589,90zł, oraz pokrycie pobytu w domu pomocy
społecznej dla 13 osób, koszt zadania 352 355,07 zł.
Poniżej wykaz zadań i udzielonej pomocy realizowanej w ramach zadań zleconych
Wykonanie w zł.

Liczba
świadczeń

Liczba rodzin

218 382,19

1958

105

Zasiłki rodzinne

1093

86

Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym:

7 000

7

7

Urodzenie dziecka

37 113,54

96

12

Opieka nad dzieckiem w trakcie korzystania
z urlopu wychowawczego

16 546,07

95

8

Samotne wychowywanie dziecka

9 880

92

8

Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego

10 035,12

231

62

Rozpoczęcia roku szkolnego

125 052,56 w tym:

Opis zadań

17 799,11

279

32

Pokrycie wydatków związanych z dojazdem
do miejscowości,
w której znajduje się szkoła

26 678,72

293

25

Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej

31 000

31

31

Jednorazowa zapomoga „Becikowe”

1407

126

Świadczenia opiekuńcze, w tym:

238 297,96

1267

114

Zasiłki pielęgnacyjne

219 994

140

12

Świadczenia pielęgnacyjne

106 153,13

121

17

Świadczenia rodzicielskie

4 081 915,60

8192

627

Świadczenia wychowawcze 500+
(956 dzieci)

458 291,96 w tym:
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87 200

197

14

Świadczenia Fundusz Alimentacyjny

426,04

143

66

Karta Dużej Rodziny

213 000

710

481

Świadczenia „Dobry start” 300+
(708 dzieci)

Wykonanie budżetu w Ośrodku Pomocy Społecznej, w podziale na zadania własne
i zlecone, przedstawiono dla celów porównawczych za ostatnie cztery lata.

Rok

Zadania Własne

Zadania Zlecone

Razem

2016

1 029 506,39

3 124 253,03 *

4 153 759,42

2017

961 038,82

3 883 397,24 *

4 844 436,06

2018

1 006 091 ,48

4 240 064,41 *

5 246 155,89

2019

1 134 409,57

5 449 285,81*

6 583 695,38

* 2016r. w tym 2 048 756,18 zł środki 500+
* 2017r. w tym 2 832 372,85 zł środki 500+
* 2018r. w tym 2 873 628,11 zł środki 500+ oraz 219 520,00 zł świadczenie 300+ na rozpoczęcie roku szkolnego dla każdego ucznia.
* 2019r. w tym 4 081 915,60 zł świadczenia 500+ oraz 213 000 zł świadczenia „Dobry start”

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze Straże Pożarne
Na terenie gminy działa 10 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej:
 OSP Cyprzanów
 OSP Gródczanki
 OSP Kornice
 OSP Krowiarki
 OSP Lekartów
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 OSP Maków
 OSP Pawłów
 OSP Pietrowice Wielkie
 OSP Samborowice
 OSP Żerdziny
Wszystkie jednostki są zrzeszone w Oddziale Gminnym Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. OSP Cyprzanów i OSP Pietrowice Wielkie zostały
włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, który stanowi integralną część
ogólnopolskiego systemu bezpieczeństwa.
OSP z terenu Gminy skupiają w swoich szeregach 472 członków, w tym 437 mężczyzn
i 35 kobiet:
 332 członków zwyczajnych, w tym 302 mężczyzn, 30 kobiet,
 59 członków honorowych,
 81 członków wspierających.
Liczba członków zwyczajnych, mogących brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych wynosi 195, w tym: 176 mężczyzn, 19 kobiet.
Przy OSP działa 5 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, liczących 109 członków,
w tym 54 chłopców i 55 dziewcząt.
Wszystkie jednostki są wyposażone w profesjonalny sprzęt i pojazdy przygotowane
do działań ratowniczo-gaśniczych, gotowości operacyjnej do walki z pożarami i innymi
klęskami żywiołowymi.
Strażacy ochotnicy uczestniczą w licznych szkoleniach oraz zawodach sportowopożarniczych.
Uczestnictwo gminnych OSP w akcjach ratowniczo-pożarniczych z podziałem
na jednostki funkcjonujące w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym i pozostałe.

Jednostki KSRG

Pożary

Miejscowe
zagrożenia

Alarmy
fałszywe

Razem

OSP Pietrowice Wielkie

14

48

1

63

OSP Cyprzanów

4

8

0

12
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Jednostki pozostałe

Pożary

Miejscowe
zagrożenia

Alarmy
fałszywe

Razem

OSP Żerdziny

2

7

0

9

OSP Gródczanki

0

3

0

3

OSP Krowiarki

6

18

1

25

OSP Maków

0

5

0

5

OSP Pawłów

5

28

0

33

OSP Samborowice

1

10

0

11

OSP Lekartów

2

5

0

7

OSP Kornice

3

7

0

10

Suma zdarzeń przedstawionych w tabelach powyżej nie obrazuje całości prac strażaków ochotników. Poniżej przedstawiono tabelę statystyczną prezentującą naszą Gminę na tle
całego powiatu raciborskiego, dotyczącą różnych zagrożeń spowodowanych nie tylko przez
pożar.
Lp.

Gmina

Pożary

Miejscowe
zagrożenia

Alarmy
fałszywe

Ogółem
zdarzeń

1.

Kornowac

6

70

3

79

2.

Krzanowice

11

46

2

59

3.

Krzyżanowice

26

104

3

133

4.

Kuźnia Raciborska

38

138

11

187

5.

Nędza

27

50

5

82

6.

Pietrowice Wielkie

24

100

2

126

7.

miasto Racibórz

145

548

99

785

8.

Rudnik

11

114

4

129

288

1163

129

1580

Razem

Z powyższych danych wynika, że biorąc pod uwagę wszystkie zdarzenia ogółem nasza
Gmina prezentuje się na szóstym miejscu. Najwięcej mamy miejscowych zdarzeń, a to mogą
30

RAPORT O STANIE GMINY PIETROWICE WIELKIE ZA ROK 2019
być np. usunięcia drzew, przeszkód na drodze, itp. Jeżeli chodzi o pożary Gmina jest na piątym miejscu.
Gmina wspiera również działania podejmowane przez powiatową Straż Pożarną.
W 2019 roku przekazano dofinansowanie w wysokości 10.000,00 zł. dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Współpraca z Policją
Na terenie Gminy Pietrowice Wielkie nie ma siedziby żadna jednostka policyjna.
Gminę wspiera dzielnicowy z raciborskiej komendy, który współpracuje z Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Pietrowicach Wielkich oraz jest do dyspozycji mieszkańców Gminy, podczas
dyżurów w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w Centrum Społeczno-Kulturalnym.

OCHRONA ŚRODOWISKA
Jak już wspomniano na wstępie, w 2019r. Rada Gminy Pietrowice Wielkie uchwałą
z dnia 18 listopada 2019r. przyjęła Program Ochrony Środowiska Gminy Pietrowice Wielkie
na lata 2019-2022 z perspektywą do 2027r.
Ochrona powietrza
W 2019 roku w Gminie Pietrowice Wielkie odnotowano 8 dni z ogłoszonym III poziomem alarmu smogowego. Na bieżąco przeprowadzano kontrole prawidłowego spalania
w piecach centralnego ogrzewania szczególnie w zakresie jakości paliwa. Przeprowadzono
łącznie 121 kontroli przestrzegania przepisów w zakresie spalania w piecach centralnego
ogrzewania. Obowiązek kontroli wynika z planu działań krótkoterminowych przyjętego przez
Sejmik Województwa śląskiego dnia 18.12.2017r. jako część Programu Ochrony Powietrza,
który obowiązuje od 11 stycznia 2018r.
Kontrole prowadzone były zawsze przy ogłoszonych poziomach II i III zanieczyszczenia
powietrza ogłaszanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz przy zgłoszeniach przez mieszkańców podejrzenia nieprawidłowości w zakresie spalania w piecach
centralnego ogrzewania we wskazanych nieruchomościach.
Mieszkańcy byli i są na bieżąco informowani o zakazie palenia odpadów, ograniczeniach w jakości stosowanego opału obowiązujących na terenie województwa śląskiego oraz
o terminach wymiany pieca centralnego ogrzewania na piec 5 klasy.
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Gmina Pietrowice Wielkie promuje korzystanie z odnawialnych źródeł energii.
W 2019r. zorganizowane zostały spotkania dla mieszkańców dotyczące możliwości montażu
paneli fotowoltaicznych w atrakcyjnych cenach. Na terenie Gminy zamontowano około 70
instalacji fotowoltaicznych korzystających z odnawialnych źródeł energii.
Gmina od 2019r. uczestniczy w projekcie grantowym „Gminy z dobrą energią"
- wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego realizowanym przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu
Zachodniego Województwa Śląskiego w ramach działania 4.3.4 RPO WSL na lata 2014 –
2020. W ramach tego projektu złożony został wniosek w konkursie grantowym. W ramach
tego projektu odbyło się spotkanie doradczo - informacyjne dla mieszkańców Zamawiającego
związane z efektywnymi systemami grzewczymi oraz odnawialnymi źródłami energii oraz
przeprowadzono nabór wniosków od mieszkańców chętnych do udziału w projekcie.
Wszyscy mieszkańcy, którzy złożyli wnioski ( łącznie 33 wnioski) w wyznaczonym terminie
zakwalifikowali się do udziału w projekcie. Obecnie trwa realizacja programu.
Gmina realizuje Program Ograniczenia Niskiej Emisji. Skierowany on jest do mieszkańców gminy, którzy przeprowadzają wymianę pieca centralnego ogrzewania. Program jest
możliwy do zrealizowania dzięki uzyskiwaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska w Katowicach. Poziom dofinansowania wynosi maksymalnie 4.000,00 zł
dla posesji. W 2019r. udzielono dofinansowania dla 32 inwestycji.

Ochrona wód
Aktualna gospodarka ściekowa realizowana na terenie Gminy Pietrowice Wielkie
oparta jest w większości na zamontowanych 1377 Przydomowych Biologicznych Oczyszczalniach Ścieków (PBOŚ) (90% terenu Gminy), pozostała część gospodarki ściekowej oparta
jest na zbiornikach bezodpływowych tzw. szambach zlokalizowanych na terenie posesji
mieszkalnych.
Udział ścieków oczyszczonych w ściekach wymagających oczyszczenia szacuje się,
że wnosi około 10%. Poziom ten jest proporcjonalny do ilości nieruchomości wyposażonych
w szamba, w których mieszkańcy gromadzą ścieki.
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Ochrona przed hałasem
W 2019r. nie odnotowano na terenie gminy Pietrowice Wielkie narażenia na hałas
drogowy. Nie stwierdzono występowania na terenie Gminy zakładów o szczególnej uciążliwości dla środowiska w zakresie hałasu.

Ochrona ziemi
W 2019r. na terenie Gminy nie istniało żadne legalne składowisko odpadów komunalnych. Zlokalizowano łącznie 3 dzikie wysypiska odpadów. Największe znajdujące się
na terenie miejscowości Pietrowice Wielkie zlikwidowano w 2019 r. Nie stwierdzono pożarów dzikich wysypisk na terenie gminy.

Gospodarki odpadami komunalnymi
Gmina Pietrowice Wielkie objęła systemem zbiórki odpadów komunalnych nieruchomości zamieszkałe. Właściciele pozostałych nieruchomości i przedsiębiorcy zawierają
umowę na wywóz odpadów we własnym zakresie.
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Pietrowice Wielkie nr XXXVI /360/2018 z dnia
21 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz stawki tej opłaty w 2019r. do 31 października obowiązywały następujące
stawki:

Opłata miesięczna od gospodarstwa
Lp.

Rodzaj gospodarstwa

1.

Prowadzącego
selektywną zbiórkę

Nieprowadzącego
selektywnej zbiórki

1-osobowe

22,00 zł

44,00 zł

2.

2-osobowe

18,00 zł

36,00 zł

3.

3-osobowe

16,00 zł

32,00 zł

4.

4-osobowe

14,00 zł

28,00 zł

5.

5-sobowe

13,00 zł

26,00 zł

6.

6-osobowe

12,00 zł

24,00 zł

7.

7-osobowe

11,00 zł

22,00 zł

8.

8- i więcej osobowe

10,00 zł

20,00 zł
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Następnie Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Pietrowice Wielkie nr XII/95/2019 z dnia
7 października 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty, podjęto następujące stawki obowiązujące
od 1 listopada 2019r.
Opłata miesięczna od gospodarstwa
Lp.

Rodzaj gospodarstwa

1.

Prowadzącego
selektywną zbiórkę

Nieprowadzącego
selektywnej zbiórki

1-osobowe

30,00 zł

90,00 zł

2.

2-osobowe

26,00 zł

78,00 zł

3.

3-osobowe

24,00 zł

72,00 zł

4.

4-osobowe

22,00 zł

66,00 zł

5.

5-sobowe

21,00 zł

63,00 zł

6.

6-osobowe

20,00 zł

60,00 zł

7.

7-osobowe

19,00 zł

57,00 zł

8.

8- i więcej osobowe

18,00 zł

54,00 zł

W oparciu o złożone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych deklaracje łączna
wysokość należności z tytułu „opłaty śmieciowej” w 2019 roku (wg stanu na 31.12.2019 r.)
wyniosła 1.012.399,00 zł, natomiast do budżetu wpłynęło 829.690,68 zł. Reszta należności
podlega ściągnięciu w trybie egzekucyjnym.
Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z terenu Gminy w 2019r. zajmowała się
firma „Naprzód” Sp. z o.o., która wygrała przetarg na realizacje tego zadania.
Ilości poszczególnych odpadów odebranych od mieszkańców gminy Pietrowice Wielkie zestawione zostaną w sprawozdaniu firmy wywożącej odpady. Z uwagi na to, że termin
złożenia informacji nie upłynął do dnia sporządzenia raportu, nie ma możliwości przedstawienia tych danych.
Na terenie Gminy w 2019r funkcjonował punk selektywnego zbierania odpadów
komunalnych. Do punktu przywożone są odpady przez mieszkańców Gminy objętych systemem zbiórki.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Cały obszar Gminy Pietrowice Wielkie objęty jest obowiązującym Planem Zagospodarowania przestrzennego - 100% gruntów.
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W 2019r. nie wydawano żadnych decyzji o warunkach zabudowy oraz nie prowadzono w tym zakresie postępowań administracyjnych. Podjęte zostały dwie uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
Na początku 2019 r. zasób mieszkaniowy Gminy obejmował następujące mieszkania:
• przy ul. Fabrycznej 21, Pietrowice Wielkie – w budynku znajduje się 9 mieszkań,
o powierzchni: 46,20 m2, 44,13 m2, 84,10 m2, 56,70 m2, 55,40 m2, 74,18 m2, 58,65 m2,
56,86 m2, 42,45 m2; łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 518,67 m 2, o przeciętnej liczbie izb - 3;
• przy ul. Wyzwolenia 19, Krowiarki – w budynku znajdują się 3 mieszkania, o powierzchni:
• 76,64 m2, 53,57 m2, 73,09 m2; łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 203,30
m2, o przeciętnej liczbie izb 5;
• przy ul. 1 Maja 16, Pietrowice Wielkie – w budynku znajduje się 6 mieszkań, o powierzchni: 57,53 m2, 81,20 m2, 62,85 m2, 105,21 m2, 69,09 m2, 15,88 m2, łączna powierzchnia
mieszkań w tym budynku to 391,76 m2, o przeciętnej liczbie izb 3;
• przy ul. 1 Maja 17, Pietrowice Wielkie – w budynku znajdują się 4 mieszkania, o powierzchni: 56,35 m2, 59,87 m2, 38,63 m2, 41 m2, łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 195,85 m2, o przeciętnej liczbie izb 4;
• przy ul. 1 Maja 34, Pietrowice Wielkie– w budynku znajdują się 4 mieszkania, o powierzchni: 83,29 m2, 83,73 m2, 74,78 m2, 130,34 m2, łączna powierzchnia mieszkań w tym
budynku to 372,14 m2, o przeciętnej liczbie izb 4;
• przy ul. Folwarczna 17, Krowiarki – w budynku znajduje się 8 mieszkań, o powierzchni:
44,59 m2, 50,70 m2, 18,15 m2, 26,39 m2, 18,96 m2, 18,20 m2, 37,45 m2, 62,55 m2, łączna
powierzchnia mieszkań w tym budynku to 276,99 m2, o przeciętnej liczbie izb 2;
• przy ul. Wyzwolenia 18, Krowiarki – w budynku znajdują się 4 mieszkania, o powierzchni:
80,30 m2, 37,42 m2, 51 m2, 49,36 m2, łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku
to 218,08 m2, o przeciętnej liczbie izb 4;
• przy ul. Zamkowej 1, Krowiarki – w budynku znajduje się 9 mieszkań, o powierzchni:
93,79 m2, 41,71 m2, 41,11 m2, 43,28 m2, 43,97 m2, 42,78 m2, 45,35 m2, 38 m2, 35,20 m2,
łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 425,19 m2, o przeciętnej liczbie izb 5;
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• przy ul. Kasztanowa 14, Krowiarki – w budynku znajduje się 17 mieszkań, o powierzchni:
50,17 m2, 50,98 m2, 64,24 m2, 49,17 m2, 50,48 m2, 35,48 m2, 50,59 m2, 46,01 m2, 50,98
m2, 27,79 m2, 22,56 m2, 51,63 m2, 50,99 m2, 48,58 m2, 50,17 m2, 43,48 m2, 50,59 m2, łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 794,25 m2, o przeciętnej liczbie izb 3;
• przy ul. Kasztanowa 16, Krowiarki – w budynku znajdują się 4 mieszkania, o powierzchni:
63,45 m2, 46,49 m2, 51,55 m2, 61,35 m2, łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to
222,84 m2, o przeciętnej liczbie izb 3;
• przy ul. Wyzwolenia 62, Krowiarki – w budynku znajdują się 3 mieszkania, o powierzchni:
19,54 m2, 37,87 m2, 59,40 m2, łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 116,81
m2, o przeciętnej liczbie izb 2;
• przy ul. Wyzwolenia 64, Krowiarki – w budynku znajduje się 6 mieszkań, o powierzchni:
49,82 m2, 3,71 m2 (lokal jednoizbowy), 56,45 m2, 63,33 m2, 42,80 m2, 45,40 m2, łączna
powierzchnia mieszkań w tym budynku to 261,51 m2 o przeciętnej liczbie izb 3;
• przy ul. Wiejska 16, Gródczanki – w budynku znajdują się 3 mieszkania, o powierzchni:
40,43 m2, 35,06 m2, 35,06 m2, łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 110,55
m2, o przeciętnej liczbie izb 2;
• przy ul. Szkolna 1, Maków – w budynku znajdują się 3 mieszkania, o powierzchni: 67,50
m2, 65,16 m2, 52,09 m2, łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 184,75 m 2,
o przeciętnej liczbie izb 6;
• przy ul. Raciborska 40, Maków – w budynku znajdują się 4 mieszkania, o powierzchni:
42,25 m2, 39,57 m2, 39,83 m2, 40,20 m2, łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku
to 161,85 m2, o przeciętnej liczbie izb 3;
•

przy ul. Spółdzielcza 19 Pawłów – w budynku znajdują się 4 mieszkania, o powierzchni:
62,47 m2, 73,90 m2, 43,40 m2, 56,00 m2;

•

przy ul. Średniej 40 Samborowice – w budynku znajdują się 3 mieszkania, o powierzchni:
120,96 m2, 80,40 m2, 74,47 m2;

•

przy ul. 1 Maja 11, Pietrowice Wielkie – w budynku znajduje się 5 mieszkań, o powierzchni: 69,69 m2, 56,72 m2, 39,86 m2, 42,72 m2, 34,68 m2, łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 243,67, o przeciętnej liczbie izb 5;

•

przy ul. 1 Maja 1, Pietrowice Wielkie – w budynku znajduje się 1 mieszkanie, o powierzchni: 55,61 m2, łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 56,61 m2, o przeciętnej liczbie izb 3.
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Łącznie w zasobach Gminy, na dzień 1 stycznia 2019 roku znajdowało się 100 mieszkań, a na dzień 31 grudnia 2019 roku – 100 mieszkań. Przeciętna powierzchnia użytkowa
mieszkania wynosiła 55 m2, a ogółem, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy – 0,80
m 2.
W 2019 roku oddano do użytkowania 7 mieszkań, znajdujących się w zasobie Gminy.
Zasady przyznawania mieszkań były następujące: złożenie wniosku, a następnie rozpoznanie
przez komisję mieszkaniową. Decyzje w tej sprawie były podejmowane przez komisję mieszkaniową.
Niewykorzystanych było 10 mieszkań. Przyczyną niewykorzystania tych mieszkań
był fakt, że mieszkania te kwalifikowały się do generalnego remontu.
Na dzień 1 stycznia 2019 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie
Gminy wynosiły łącznie 54.668,75 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. była to kwota 64.394,51 zł.
W 2019 r. dokonano remontu mieszkań znajdujących się przy ulicach Kasztanowej 14
w Krowiarkach, natomiast w Pietrowicach Wielkich na ul. Fabrycznej 21, ul. 1 Maja 17, Maków ul. Raciborska 40, Pawłów ul. Spółdzielcza 19
Przedmiotem remontów było m.in.:
• wyposażenie lokalu mieszkalnego w łazienkę,
• remont całego mieszkania, w tym wymiana wyposażenia łazienki,
• wymiana pieca kaflowego na kominek,
• malowanie ścian, wymiana podłogi,
• adaptacja części korytarza celem połączenia mieszkania z łazienką,
• wymiana instalacji elektrycznej.

W 2019 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 11.965,14 zł. Beneficjentami było 8 osób. Podstawą ich przyznania było dokument stwierdzający prawo do lokalu, dokumenty potwierdzające dochód i dokumenty potwierdzające wydatki. Kwota najniższego dodatku wynosiła 51,40 zł, natomiast kwota najwyższego dodatku – 350,83 zł.
W związku z przyznaniem dodatku energetycznego wydano 38 decyzji, z czego
29 decyzji dla gospodarstw domowych o liczbie mieszkańców od 2 do 4 oraz 9 decyzji
dla rodzin z 5 i więcej domownikami. Łączna kwota przyznanych dodatków energetycznych
wynosiła 657,24 zł.
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Na początku 2019 r. na mieszkanie z zasobu Gminy oczekiwało 39 osób, a pod
koniec 2019 r. było to 35 osób. Średni czas oczekiwanie na otrzymanie mieszkania w 2019 r.
wynosił 7 miesięcy.

INFRASTRUKTURA DROGOWA I TRANSPORT
Gmina Pietrowice Wielkie posiada ok. 75 km dróg, w tym: drogi gminne, drogi transportu rolnego, drogi gruntowe i utwardzone tłuczniem. Przez teren Gminy przebiegają
również drogi powiatowe i wojewódzkie.
W roku 2019 Gmina wykonała inwestycje polegające na budowie chodników, modernizację oraz remonty dróg gminnych. Najważniejsze z nich wykonano w sołectwach:
 Kornice - Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. św. Jana; Budowa chodnika przy ul. Leśnej,
 Pietrowice Wielkie - Budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia,
 Maków - Wykonanie odcinka kanalizacji przy ul. Raciborskiej,
 Amandów - Budowa podjazdu do ul. Wiejskiej,
 Cyprzanów - Budowa chodnika przy ul. Janowskiej,
 Krowiarki - Wykonanie łącznika/ chodnika pomiędzy ul. Powstańców Śląskich i Wyzwolenia,
 Lekartów - Modernizacja ul. Spółdzielczej,
 Samborowice - Regulacja krawężnika przy ul. Średniej; Modernizacja drogi również przy
ul. Średniej,
 Żerdziny - Wykonanie nakładki na drodze ul. Szkolna
W 2019 roku kontynuowano uzbrojenie terenu pod nowe osiedle mieszkaniowe
w Pietrowicach Wielkich oraz wykonany projekt budowy oczyszczalni ścieków.
Z dofinansowaniem ze środków pozyskanych w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku (pozyskana kwota to 48.000,00 zł.) zrealizowano dwa przedsięwzięcia dotyczące budowy chodników:
 Budowa chodnika ul. Wiejska w Gródczankach,
 Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Widokowej w Żerdzinach.
Dużym obciążeniem finansowym były wydatki remontowe przeznaczone ma wykonanie naprawy nawierzchni (klejenie dziur) na drogach gminnych i drogach transportu rolnego.
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Transport
Gmina nie była w 2019 roku organizatorem transportu zbiorowego. Gmina Pietrowice
Wielkie w roku 2018 przeprowadziła przetarg na przewóz uczniów do placówek oświatowych
na roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020.

WODOCIĄGI I KANALIZACJA
Gmina Pietrowice Wielkie została skanalizowana w systemie Przydomowych Biologicznych Oczyszczalniach Ścieków (PBOŚ). Na koniec 2019 roku było to 1377 oczyszczalni.
Stan sieci kanalizacji deszczowej to ok. 95 km.
Na nowo powstającym osiedlu domków jednorodzinnych w Pietrowicach Wielkich zostało wykonane uzbrojenie terenu. Gmina również wyremontowała sieci kanalizacji deszczowej w Pietrowicach Wielkich ul. Świętokrzyska i Mickiewicza, Samborowice ul. Średnia,
Maków ul. Raciborska, Żerdziny ul. Widokowa, Kornice ul. Św. Jana, Gródczanki ul. Wiejska.
Stan sieci wodociągowej, magistrali i przyłączy na dzień 31 grudnia 2019r. to 154,02
km, z czego sieci magistralne to 18,80 km, sieci rozgałęźne 98,25 i przełącza 36,97. Budynki
podłączone do sieci - 2048. W roku 2019 wybudowano sieci rozgałęźnej oraz przyłączy o długości 3,77 km do 28 budynków. W 2019 roku kontynuowano wymianę przyłączy i odcinków
sieci z rur stalowych na rury PE. Cała sieć wodociągowa jest wyposażona w 311 szt. hydrantów ppoż. Na terenie Gminy działają trzy Stacje Uzgadniania Wody; Amandów, Maków
i Samborowice.

PRZEDSIĘBORCZOŚĆ
Przedsiębiorcy są ważną siłą rozwoju społeczno-gospodarczego zarówno kraju,
jak i lokalnych społeczności. Gmina Pietrowice Wielkie, mimo że jest gminą wiejską, typowo
rolniczą, jest otwarta dla przedsiębiorców.
Jednym z zadań Gminy jest tworzenie korzystnych warunków rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Urząd Gminy jest przyjazny przedsiębiorcom, co pozwala na zmniejszenie
„bariery” administracyjnej. Na stronie internetowej Gminy udostępniony jest link do przewodnika dla przedsiębiorców.
Gmina ma dużo możliwości wspierania przedsiębiorczości na własnym terenie, przede
wszystkim ogromnym atutem Gminy jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
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Ponadto w Gminie obowiązuje uchwała Rady Gminy Pietrowice Wielkie w sprawie ulg
dla przedsiębiorców.
W Gminie inwestuje się w infrastrukturę techniczną oraz przygotowanie terenu
pod inwestycje.
W 2019 roku na terenie Gminy zarejestrowanych było 270 firm, z czego 35 firm było
zawieszonych a 11 firm prowadzi działalność wyłącznie w formie spółek. Firmy zlokalizowane
na terenie gminy to firmy budowlane, rzemieślnicze i usługowe świadczące usługi dla społeczności lokalnej, jak i dla gmin ościennych. Wiele przedsiębiorstw wykonuje również usługi
motoryzacyjne i mechanikę samochodową. Tutejsze firmy coraz częściej też decydują się
na sprzedaż swoich usług i wyrobów poza granice kraju, co pozwala im na ich dalszy rozwój
i możliwość dotarcia do większej liczby odbiorców.
Według danych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
w 2019 roku utworzono 17 nowych firm a 10 zakończyło swoją działalność. Zdecydowaną
większość przedsiębiorców stanowią mężczyźni, co ma wyraźny związek z rodzajem prowadzonych działalności w naszej Gminie.
W Gminie Pietrowice Wielkie kształtujemy i promujemy postawy przedsiębiorcze
młodzieży i dorosłych, realizując programy edukacyjne, szkolenia i wymianę doświadczeń,
doradzając lokalnym organizacjom, instytucjom samorządowym i mieszkańcom różnych
regionów. Aby podziękować przedsiębiorcom za ich pracę i uhonorować nowe firmy, innowacyjne produkty i technologie, co roku Gmina organizuje „Galę przedsiębiorczości”, na której wręczane są nagrody w określonych kategoriach. Wyróżnienia mają inspirować przyszłych
i obecnych przedsiębiorców do dalszej aktywizacji.

BEZROBOCIE
Porównując dane Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu z kilku ubiegłych lat
widoczny jest znaczny spadek poziomu bezrobocia na terenie powiatu raciborskiego z 2489
osób w 2015 roku do 1657 osób na koniec roku 2018. Na koniec 2019 roku zaobserwowano
kolejny spadek o 19 osób w stosunku do roku poprzedniego. W całym Powiecie Raciborskim
na koniec roku 2019 zarejestrowanych było 1638 osób bezrobotnych, co daje 4,0% stopy
bezrobocia i jest to o 0,3% mniej w porównaniu do roku 2018.

40

RAPORT O STANIE GMINY PIETROWICE WIELKIE ZA ROK 2019

Kształtowanie się bezrobocia w powiecie raciborskim w latach 2015-2019.

W samej Gminie Pietrowice Wielkie liczba bezrobotnych wzrosła natomiast
w stosunku do roku 2018 o 8 osób z 64 do 72 osób. Wzrost bezrobotnych w Gminie wynosi
zatem 8,8% co stanowi pewien odwrotny trend w stosunku do lat poprzednich. Większość
tych osób stanowią kobiety. Jest ich w Gminie 48, co stanowi 66% wszystkich bezrobotnych,
zaś 24 osób bezrobotnych to mężczyźni co daje 34%.

Kształtowanie się bezrobocia w Gminie Pietrowice Wielkie w latach 2015-2019.

Tendencja do wyższego bezrobocia wśród kobiet utrzymuje się od lat i jest widoczna
również w całym powiecie raciborskim, choć na tle powiatu w ostatnim roku ilość
bezrobotnych kobiet spadła bardziej niż liczba mężczyzn.
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Do bezrobotnych na terenie Gminy Pietrowice Wielkie należą przede wszystkim
absolwenci do 12 miesięcy od ukończenia nauki (10 osób), osoby bez żadnych kwalifikacji
zawodowych (14 osób). Dla osób tych zdobycie pierwszej pracy jak i doświadczenia
zawodowego jest najtrudniejsze. Główne kategorie bezrobotnych obejmują także osoby
niepełnosprawne (6 osób), osoby po 50 roku życia (14 osób) oraz osoby długotrwale
bezrobotne, które stanowią 27 osób (z czego 21 to kobiet).
Osoby bezrobotne:

Struktura bezrobocia w Gminie Pietrowice Wielkie w 2019 roku.

W celu zapobiegania bezrobociu organizowane są wyspecjalizowane szkolenia, prace
interwencyjne, roboty publiczne, staże absolwenckie. Dostępne są różne formy wsparcia,
takie jak na przykład pomoc w wyszukiwaniu ofert pracy. Bezrobotni otrzymują pomoc przy
pisaniu podania oraz fachowe doradztwo, np. jak zakładać działalność gospodarczą. Niestety
nie wszyscy potencjalni zainteresowani wykorzystują wspomniane formy dokształcania
i podnoszenia swoich kwalifikacji.
Z raportu PUP w Raciborzu wynika, że na 31 grudzień 2019 r. w Gminie Pietrowice
Wielkie było 19 wolnych miejsc pracy, w tym żadne na stanowisko dla osoby
niepełnosprawnej. Podmioty i instytucje prowadzące działalność na terenie gminy w dużej
mierze narażone są na zagrożenia płynące z zewnątrz, miedzy innymi na dużą konkurencję,
stale rosnące koszty prowadzenia działalności i wyższe wynagrodzenia pracownicze w tym
dość znaczny wzrost w tym roku płacy minimalnej z 2250 zł. do 2600 zł.
Rolnictwo w Gminie maleje, powodem czego jest odpływ wielu ludzi z tego sektora.
Młodzi ludzie często nie decydują się na dalsze przejmowanie gospodarstw o małych
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areałach, gdyż nie przynosi to nawet minimalnych dochodów. Dodatkowym utrudnieniem
w prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
Gmina Pietrowice Wielkie w celu „pobudzenia zawodowego” osób bezrobotnych
planuje w najbliższych latach podjąć działania dążące do likwidacji wykluczenia tych osób.
Jednym z tych działań jest utworzenie Centrum Usług Społecznościowych w budynku byłego
dworca, gdzie realizowane będą działania zmierzające do aktywizacji osób będących trwale
lub czasowo bezrobotne.

EDUKACJA
Zgodnie z art. 8 ust. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe „zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, należy do zadań
własnych gminy”.
W roku 2018 w Gmina Pietrowice Wielkie była organem prowadzącym dla:
1. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krowiarkach, w skład którego wchodzą:
a) Przedszkole jednooddziałowe w Krowiarkach
b) Szkoła podstawowa klasy I-VIII
2. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pawłowie, w skład którego wchodzą:
a) Przedszkole jednooddziałowe w Pawłowie
b) Oddział zamiejscowy Przedszkola w Makowie
c) Szkoła podstawowa klasy I-VIII
3. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Samborowicach, w skład którego wchodzą:
a) Przedszkole jednooddziałowe w Samborowicach
b) Szkoła podstawowa klasy I-VIII
4. Szkoły Podstawowej w Pietrowicach Wielkich, w skład której wchodzą:
a) Szkoła podstawowa klasy I-VIII
b) Oddziały gimnazjalne
5. Przedszkola w Pietrowicach Wielkich z oddziałem zamiejscowym w Cyprzanowie.

Wychowanie przedszkolne
Sieć przedszkoli w gminie i ilość dzieci korzystających w wychowania przedszkolnego
kształtuje się następująco na przełomie ostatnich czterech lat szkolnych
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W roku szkolnym
2016/2017

Wyszczególnienie
Lp. Przedszkole:

W roku szkolnym
2017/2018

W roku szkolnym
2018/2019

W roku szkolnym
2019/2020

Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów

Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów

Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów

Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów

2

37

2

48

1

20

6

126

11

231

1.

Krowiarki

1

25

1

25

1

25

2.

Pawłów, Maków

2

45

2

50

2

50

3.

Samborowice

1

17

1

21

1

19

4.

Pietrowice Wlk.
i Cyprzanów

5

94

5

112

6

129

9

181

9

208

10

223

Ogółem:

Z przedstawionych danych wynika, że ilość dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego wzrasta. Aby zapewnić wszystkim chętnym miejsce w przedszkolu w roku 2019
został uruchomiony dodatkowy oddział przedszkolny w Przedszkolu w Krowiarkach.
We wszystkich placówkach przedszkolnych dzieci objęte były opieką logopedyczną oraz gimnastyką korekcyjną. Dodatkowo dzieci przygotowywane są do posługiwania się językiem obcym nowożytnym tj. językiem angielskim oraz językiem niemieckim, jako językiem mniejszości narodowej.
Ilość dzieci uczęszczających do przedszkoli według stanu na dzień 30.09.2019r.
Dzieci według roku urodzenia
Wyszczególnienie
2017

2016

2015

2014

2013
i wcześniej

Ogółem

Przedszkole Krowiarki

1

10

7

9

10

25

Przedszkole Pawłów i Maków

1

8

14

17

8

50

Przedszkole Samborowice

0

3

5

4

8

19

Przedszkole Pietrowice Wielkie i
Cyprzanów

0

29

40

39

18

129

Ogółem

2

50

66

69

44

231

Dzieci zameldowane

65

49

53

67

38

272

Dzieci uczęszczające do przedszkola w stosunku do dzieci
zameldowanych

3%

102%

125%

103%

116%

85%

Z tabeli przedstawionej powyżej wynika, że z wychowania przedszkolnego korzysta
ponad 85% wszystkich zameldowanych w Gminie Pietrowice Wielkie dzieci w wieku 3-6 lat.
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Szkoły Podstawowe
Na terenie Gminy Pietrowice Wielkie funkcjonują 4 szkoły podstawowe, w tym jedna
z oddziałami gimnazjalnymi. Poniższa tabela przedstawia ilość dzieci uczęszczających
do poszczególnych szkół w okresie ostatnich czterech lat szkolnych.

Wyszczególnienie
Szkoła Podstawowa w:

W roku szkolnym
2016/2017

W roku szkolnym
2017/2018

W roku szkolnym
2018/2019

W roku szkolnym
2019/2020

Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów

Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów

Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów

Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów

1.

Krowiarkach

6

69

6

65

6

67

6

59

2.

Pawłowie

5

62

5

57

6

70

6

70

3.

Samborowicach

5

46

5

44

6

45

6

44

4.

Pietrowicach Wielkich

10

171

14

266

16

308

16

311

5.

Cyprzanowie

2

21

0

0

0

0

0

0

Razem

28

369

30

432

34

490

34

484

Oddziały gimnazjalne
w Pietrowicach Wielkich

9

210

6

132

4

75

0

0

Ogółem

37

579

36

564

38

565

34

484

6.

W szkołach tych kształciło się:


6 uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym w tym 1 w przedszkolu.



61 uczniów w oddziale sportowym w Szkole Podstawowej w Pietrowicach Wielkich



364 uczniów uczyło się dodatkowo języka niemieckiego, jako języka mniejszości narodowej.

Wydatki na poszczególne placówki oświatowe kształtowały się następująco:
Rok

2016
2017
2018
2019

Subwencja
oświatowa

Wydatki
oświatowe
OGÓŁEM

7 352 918,00 9 194 651,82
7 216 884,00 9 790 560,18
7 057 551,00 10 390 912,37
7 144 763,00 10 595 838,31

Zespół SzkolnoPrzedszkolny
Pawłów

Zespół
SzkolnoPrzedszkolny
Krowiarki

Zespół SzkolnoPrzedszkolny
Samborowice

Szkoła Podstawowa Pietrowice
Wielkie

Przedszkole
Pietrowice
Wielkie

1 597 836,87
1 673 406,04
1 795 651,58
1 825 761,33

1 200 864,39
1 248 782,24
1 309 255,83
1 482 646,70

1 173 439,92
1 250 920,33
1 317 596,90
1 307 384,22

3 862 434,29
4 136 014,38
4 113 057,78
4 108 710,04

908 779,50
984 404,88
1 070 231,55
1 236 944,18
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Zatrudnienie w oświacie
Na podstawie sprawozdania SIO w placówkach oświatowych w roku szkolnym
2018/2019 zatrudnionych było 75 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 25 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy (co daje 10,27 etatu). Statystycznie na 1 etat
nauczyciela przypada 9,24 dzieci szkolnych i przedszkolnych.

Zatrudnieni nauczyciele wg stopni awansu zawodowego na dzień 30.09.2018r.
Stopień awansu zawodowego ( w etatach )
Stażysta
Kontraktowy
Mianowany
Dyplomowany Razem
etaty % ogółu etaty % ogółu etaty % ogółu etaty % ogółu etaty
Zespół SzkolnoPrzedszkolny
0,18
Krowiarki
Zespół SzkolnoPrzedszkolny
0
Pawłów
Zespół SzkolnoPrzedszkolny
0
Samborowice
Szkoła Podstawowa
0,89
Pietrowice Wielkie
Przedszkole Pie1
trowice Wielkie
Razem
2,07

1,5

1,63

13,59

2,11

17,60

8,07

67,31

11,99

0

1,95

13,33

0

0

12,68

86,67

14,63

0

3,18

22,46

2,80

19,77

8,18

57,77

14,16

2,54

3,78

10,80

3,83

10,94

26,50

75,72

35,00

10,54

1,22

12,86

1

10,54

6,27

66,06

9,49

2,43

11,76

13,79

9,74

11,42

61,70

72,36

85,27

Poziom wykształcenia nauczycieli na dzień 30.09.2018r.
Poziom wykształcenia (w etatach)
WMPP*

LICENCJAT

SN**

etaty % ogółu etaty % ogółu etaty

INNE

Razem

% ogółu

etaty

% ogółu

etaty

Zespół SzkolnoPrzedszkolny
Krowiarki

11,25

93,83

0,74

6,17

0

0

0

0

11,99

Zespół SzkolnoPrzedszkolny
Pawłów

14,35

98,09

0,28

1,91

0

0

0

0

14,63

Zespół SzkolnoPrzedszkolny
Samborowice

10,98

77,54

2,18

15,40

0

0

1

7,06

14,16

Szkoła Podstawowa
32,00
Pietrowice Wielkie

91,43

2,00

5,71

1

2,86

0

0

35,00
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Przedszkole Pietrowice Wielkie

9,27

97,68

0,22

2,32

0

0

0

0

9,49

Razem

77,85

91,30

5,42

6,36

1

1,17

1

1,17

85,27

* - wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.
** - Kolegium Nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych

W roku szkolnym 2018/2019 wyższe stopnie awansu zawodowego - nauczyciela dyplomowanego uzyskało 2 nauczycieli: z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Samborowicach
i Przedszkola Pietrowice Wielkie.
Wyniki uczniów z zewnętrznych egzaminów:
Gimnazjum
Średni wynik
Część humanistyczna

Część matematycznoprzyrodnicza

Historia i
WOS %

Język
polski %

Przyroda
%

Matematyka %

Poziom
podstawowy %

Poziom
rozszerzony %

Poziom
podstawowy %

Poziom
rozszerzony %

58,32

63,39

48,58

41,30

69,19

52,94

51,53

58,74

57,31

61,68

47,72

40,80

70,32

54,18

63,51

66,48

61,59

65,83

51,35

43,07

75,75

62,49

62,32

83,33

Grupa

Województwo
Śląskie
Powiat
Raciborski
Gmina Pietrowice Wielkie
Szkoła Podstawowa Pietrowice Wielkie

Część językowa
j. angielski

Część językowa
j. niemiecki

Szkoła Podstawowa
Średni wynik
Grupa

Województwo
Śląskie
Powiat
Raciborski
Gmina Pietrowice
Wielkie
Szkoła Podstawowa
Pietrowice Wielkie

Język polski %

Matematyka %

Język angielski %

Język niemiecki %

64,12

44,74

60,23

43,09

62,21

43,52

59,19

52,02

65,66

42,86

57,13

46,88

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie w 2019 r. przyznał nagrody dla 70 uczennic i uczniów.
Nagrody za wysokie osiągnięcia w nauce i wzorowe zachowanie otrzymało 8 uczniów z ZSP
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w Pawłowie, 9 uczniów z ZSP w Samborowicach, 4 uczniów z ZSP w Krowiarkach, 31 uczniów
ze Szkoły Podstawowej w Pietrowicach Wielkich, 12 uczniów z oddziałów gimnazjalnych oraz
6 uczniów szkół ponad gimnazjalnych. Wynosiły one 9.000,- zł.
Na terenie gminy funkcjonuje jedna placówka opieki wobec dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 roku życia. Gmina wspierała placówkę dotacją celową w wysokości 200,- zł
na każde dziecko objęte opieką opiekuna dziennego oraz dodatkowo 200,- zł dla mieszkańca
naszej gminy. Ogółem przekazała 75.600,- zł dotacji.

CZYTELNICTWO I IMPREZY BIBLIOTECZNE
W gminie w 2019 r. funkcjonowało 5 bibliotek, Biblioteka Centralna w Pietrowicach
Wielkich oraz 4 Filie Biblioteczne w Makowie, Pawłowie, Krowiarkach i Samborowicach.
Dwa budynki bibliotek, w Pietrowicach Wielkich oraz w Makowie dostosowano do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Biblioteki funkcjonują w formie Instytucji Kultury.
Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosił 49.031 woluminów, natomiast na koniec roku – 50.249 woluminów. W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów
wynosiła 7,43 na dzień 1 stycznia 2019 r. oraz 7,65 na dzień 31 stycznia 2019 r.

Zbiory biblioteczne stan na 31 grudnia 2019
stan na
31.12.18

Suma

49 031

przybyło
ogółem

w tym z zakupu

1 218

1 114

ubytki

wartość
ubytków

wartość
brutto
ogółem

stan na
31.12.19

0

0,00

26 086,48

50 249

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku zrejestrowano 1108 czytelniczek
i czytelników.
Podział czytelników według grup wiekowych
razem

do lat 5

1108

93

16-12 lat 13-15 lat 16-19 lat 20 -24 lat 25-44 lat 45-60 lat

359

102

77

46

196

146

powyżej
60 lat
89
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Dane szczegółowe:
Czytelnicy
Podział według grup wiekowych
razem do lat 5 60- 12 lat 13-15 lat 16-19 lat 20 -24 lat 25-44 lat 45-60 lat

powyżej
60 lat

Pietrowice
Wielkie

504

46

136

41

37

31

94

72

47

Krowiarki

184

17

78

12

13

3

24

24

13

Maków

129

12

33

16

13

5

34

8

8

Pawłów
Samborowice

185
106
1108

12
6
93

76
36
359

23
10
102

8
6
77

3
4
46

28
16
196

26
16
146

9
12
89

suma

Podział czytelników według wykonywanego zajęcia*
M

S

U

P

R

I

Nz

suma

531

31

147

100

15

36

248

1108

*)
M- młodzież ucząca się,
S – studenci,
U – pracownicy umysłowi, przedstawiciele wolnych zawodów,
P – robotnicy,
R – rolnicy,
I – inni zatrudnieni, właściciele przedsiębiorstw wytwórczych, handlowych usługowych,
Nz – niezatrudnieni (dzieci do lat 5, emeryci, bezrobotni, renciści, pozostający
na utrzymaniu współmałżonka).
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Odwiedziny:
Odwiedziny w bibliotekach

Razem

wszyscy
odwiedzający
(przejście
przez próg)*

razem
czytelnicy

do lat 12

13-15 lat

pow. 16

17 251

4 777

4 298

479

3 253

Wypożyczenia:
w tym:
Wypożyczenia
książek

Razem

25 254

Literatura
dziecięca

Literatura
piękna

Literatura
popularnonaukowa

Literatura
niemiecka

czasopisma

12 431

11 439

1 384

710

0

Poszczególne biblioteki zatrudniały: 4 bibliotekarzy, dyrektora biblioteki oraz księgową w wymiarze 1/8 etatu, a także 1 sprzątaczkę. Struktura zatrudnienia w bibliotece
jest stała i nie znamienia się od 11 lat.

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Każda z placówek prowadziła w 2019 roku działalność kulturalną i edukacyjną skierowaną do swoich użytkowników mającą na celu popularyzację biblioteki i czytelnictwa. Informacje i relacje o imprezach organizowanych w bibliotekach publikowane były na stronie Biblioteki, profilu społecznościowym Facebook, Głosie Gminy oraz portalach internetowych.
Część z organizowanych spotkań miało charakter cykliczny i były to m.in. zajęcia plastyczne odbywające się dwa razy w tygodniu w bibliotece w Pietrowicach Wielkich, cotygodniowe odwiedziny w przedszkolach w ramach Akcji Cała Polska Czyta Dzieciom oraz zajęcia
taneczne. Zorganizowano spotkania z dziećmi w ramach akcji „Czytam sobie”. W bibliotekach
prowadzono również lekcje biblioteczne. W Filiach bibliotecznych mieszczących się w budynkach szkół dzieci mogły spokojnie poczekać na odbiór przez rodziców korzystając z gier planszowych, układając puzzle i bawiąc się w kącikach zabaw. We wszystkich placówkach odby50
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wały się zajęcia w ramach zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, były to gry
i zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia plastyczne i taneczne, projekcje filmowe, wycieczki
rowerowe. Imprezy były dotowane ze środków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Sołectwo Pietrowice Wielkie wspiera finansowo wiele imprez organizowanych
w Gminnej Bibliotece Publicznej Pietrowicach Wielkich
Biblioteki prowadzą szeroki wachlarz spotkań i zajęć z dziećmi i tak w 2019 roku odbyły się konkursy recytatorskie, śpiewania kolęd, co tygodniowe zajęcia plastyczne, co tygodniowe zajęcia działającej przy bibliotece grupy tanecznej Gwiazdeczki. Prowadzono również
zajęcia w ramach zimowego i letniego wypoczynku dzieci. Wypoczynek był dofinansowany ze
środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Najciekawsze spotkania, które odbyły się w 2019 roku to:
-

cykl spotkań z Teatrzykiem kamishibai,

-

„Twórczość Juliana Tuwima” - zajęcia ruchowo-plastyczne do wierszy „Lokomotywa”,
„Rzepka”,

-

spotkanie z Mądrą Myszą,

-

Parada postaci bajkowych,(ponad 100 uczestników),

-

konkursy recytatorskie prozy i poezji, śpiewania kolęd.

-

2 Bale Karnawałowy, w którym wzięło udział 150 dzieci oraz 70 rodziców),

-

Noc z Andersen w ramach, którego odbyło się spotkanie z dr Joanną Stojer - Polańską
kryminalistykiem, autorką książek popularnonaukowych dla dzieci(ok.40 osób),

-

3 wyjazdy do kina do kina w Raciborzu, (każdy wyjazd ok 50 osób),

-

zwiedzanie zamku piastowskiego w Raciborzu(ponad 50 osób),

-

wyjazd do sztolni Luiza w Zabrzu, (50 osób),

-

wyjazd do wioski indiańskiej w Rudach Raciborskich (ponad 50 osób),

-

do biblioteki przyjechało mobilne planetarium „Orbitek”. W pokazach multimedialnych
uczestniczyło ok.100 osób),

-

zajęcia kulinarne (ponad 50 uczestników),

-

zajęcia, na których dzieci robiły maski i makijaże karnawałowe,

-

turnieje gier planszowych,

-

wycieczki rowerowe,

-

Dzień Pieczonego Ziemniaka (ok 50 uczestników),

-

piknik z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka,
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-

głośne czytania bajek w przedszkolach,

-

Dzień Pluszowego Misia(200 uczestników).
W tygodniu bibliotek odbyły się spotkania z dziećmi ze szkoły podstawowej i przed-

szkola. W Gminnej Bibliotece Publicznej dzieci brały udział również:
-

W projekcie dla trzylatków realizowanym w ramach ogólnopolskiej kampanii, której
organizatorem jest Instytut Książki „Mała książka - wielki człowiek”, gdzie przekazano
wyprawki czytelnicze dla dzieci w wieku przedszkolnym,

-

Nocy Andresena organizowanej przez czeską bibliotekę w Uterski Hradisti,

-

Nocy w Bibliotece koordynowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

-

w akcji „Objazdowy bibliotekarz” organizując wycieczki rowerowe po terenie Gminy Pietrowice Wielkie.
W bibliotece organizowano również zajęcia w ramach projektu „O Finansach w biblio-

tece”. Główną grupą odbiorców były osoby 50+. Bibliotekarki prowadziły spotkania, na których omawiały na podstawie prezentacji przygotowanych przez Narodowy Bank Polski różne
zagadnienie związane z finansami takimi jak transakcje bezgotówkowe, zakupy w sieci, bezpieczeństwo w sieci. W spotkaniach o dziedziczeniu i spadkach uczestniczyli radcy prawni,
natomiast spotkania dotyczące kredytów prowadził dyrektor Banku Spółdzielczego w Pietrowicach Wielkich.
W 2019 roku Gmina Pietrowice Wielkie przekazała na funkcjonowanie Gminnej
Biblioteki dotację w wysokości 260.000,00 zł.
Instytucja kultury otrzymała również dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych:
-

dotacja z Biblioteki Narodowej z przeznaczeniem na zakup książek – 10.000,00 zł.

-

dotacja z programu "O finansach w Bibliotece" - 2.075,00 zł.

-

pokrycie kosztów organizacji spotkania autorskiego z Panią Danutą Noszczyńską, środki
przekazała Biblioteka Śląska - 800,00 zł.

ORGANIZACJA ŻYCIA SPOŁECZNEGO
W Gminie w 2019 r. funkcjonowało 9 świetlic wiejskich w Amandowie, Cyprzanowie,
Gródczankach Kornicach, Krowiarkach, Lekartowie, Makowie, Pawłowie i Żerdzinach.
Działalność kulturalna wsi Samborowice odbywa się przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym,
w którym swoją siedzibę mają również Śląskie Kobiety. Sołectwo Pietrowice Wielkie działa
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przy Centrum Społeczno-Kulturalnym. W świetlicach odbywają się różne imprezy sołeckie
o charakterze kulturalnym, a także dwa razy w roku spotkania z władzami Gminy.
Przy gminnej instytucji kultury, jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna, funkcjonuje
dziecięcy zespół taneczny „Gwiazdeczki”. W ramach funkcjonowania zespołu, dziewczynki
uczestniczą w zajęciach, podczas których uczą się układów tanecznych. W zajęciach bierze
udział ok.45 dzieci, podzielonych na trzy grupy w zależności od umiejętności tanecznych.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i prowadzone są przez trenera tańca. Dzieci występowały na imprezach na terenie gminy między innymi na Dniu Kobiet, Powiatowym Konkursie
Potraw Regionalnych, dożynkach, kiermaszu Bożonarodzeniowym oraz wielu innych. Brały
udział przeglądzie Zespołów Tanecznych w Jastrzębiu Zdroju.
Przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Pietrowicach Wielkich działa również dziecięca
grupa plastyczna. Do grupy należy 25 dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Dzieci poznają na zajęciach różne techniki plastyczne oraz rękodzielnicze. Prace dzieci prezentowane są na wystawkach w bibliotece. Zajęcia obywają się w dwóch grupach, raz w tygodniu.
Od maja 2019 przy bibliotece funkcjonuje nieformalna grupa pasjonatów nordic walking „Kije bez limitu”. Do grupy należy ok.25 osób, a zajęcia prowadzone są przez instruktora
nordic walking raz w tygodniu. W ramach spotkań zorganizowano rajd pieszy do Samborowic
oraz chód krajoznawczy w Rezerwacie Przyrody Łężczok w Raciborzu.
Dużą rolę w działalności kulturalnej Gminy Pietrowice Wielkie odgrywa, powstałe
w 2010 roku, Centrum Społeczno-Kulturalne w Pietrowicach Wielkich. Odbywa się tam wiele
imprez o charakterze społeczno-kulturalnym, opisanych również w niniejszym raporcie.
Ponadto organizowane są często specjalistyczne szkolenia dla rolników oraz konferencje tematyczne. W budynku centrum działa koło DFK i jego członkowie spotykają się raz w tygodni.
Klub zorganizował dla swoich członków obchody Dnia Matki oraz spotkanie karnawałowe.
Dnia 6 października w centrum społeczno-kulturalnym w Pietrowicach Wielkich odbył
się Dzień Kultury Niemieckiej. Obchody rozpoczęte zostały Mszą Św. w intencji żyjących
i zmarłych członków DFK powiatu raciborskiego. Po niej wszyscy przemaszerowali do pobliskiego centrum i tam rozpoczęła się część artystyczna.
W kwietniu 2019 roku na Hali Widowiskowo-Sportowej przy Szkole Podstawowej
w Pietrowicach Wielkich, odbył się koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Leśnicy pod batu-
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tą Klaudiusza Lisonia. Muzycy zabrali słuchaczy w podróż po świecie muzyki klasycznej, bajkowej, filmowej i musicalowej.

SPORT
Gmina wspiera rozwój kultury fizycznej poprzez dofinansowanie klubów sportowych,
organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych. Finansuje również
zajęcia w szkołach związane z realizacją zajęć nauki pływania uczniów klas III szkół podstawowych oraz zajęcia ogólnorozwojowe dla uczniów szkół z terenu gminy z elementami gimnastyki korekcyjnej. We współpracy z Młodzieżowym Ośrodkiem Sportowym w Raciborzu
w szkołach na terenie gminy odbyło się badanie uczniów klas I-III pod katem wad postawy
ciała. Przeprowadzona została prelekcja dla rodziców podsumowująca wyniki badań. Dodatkowo Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu zatrudnił na dwie godziny tygodniowo
nauczyciela do prowadzenia zajęć na terenie Gminy. W ramach wydatków na tak zwany
„sport w szkole” organizowane są między innymi wyjazdy dzieci na zawody sportowe oraz
zakup sprzętu sportowego dla szkół.
W Gminie działają również 3 Ludowe Kluby Sportowe oraz 2 Uczniowskie Kluby
Sportowe. Zgodnie z ustawą o sporcie, w ramach zorganizowanego otwartego konkursu
ofert, w 2019 roku udzielono dotacje i wypłacono dotacje dla Ludowych i Uczniowskich
Klubów Sportowych.
W ramach wsparcia działań w zakresie sportu w 2019 roku na terenie Gminy zorganizowano VIII Eko Cross po Ziemi Pietrowickiej. Organizatorami były: UKS Start Pietrowice
Wielkie, Gmina Pietrowice Wielkie i Eko-Okna. Ze środków budżetu zakupiono nagrody
dla uczestników biegu.
W Hali Sportowej w Pietrowicach Wielkich rozgrywano turniej oldbojów o Puchar
Wójta Gminy Pietrowice Wielkie. W szranki stanęło sześć zespołów: Kolegium Sędziów Podokręgu Racibórz, Solidum Pietrowice, KWS Racibórz, Rudyszwałd, Straż Graniczna oraz zespół
z Raciborza. Prócz rywalizacji sportowej turniej miał wydźwięk charytatywny. Zbierano bowiem środki na leczenie i rehabilitację Arkadiusza Górszczyka, mieszkańca gminy Pietrowice
Wielkie, chorego na stwardnienie zanikowe boczne.
W czerwcu odbył się Rodzinny Rajd Rowerowy po Gminie Pietrowice Wielkie, który
został zorganizowany przez stowarzyszenie Rowerowy Cyprzanów.
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Dostępna w Gminie Pietrowice Wielkie baza sportowo-rekreacyjna jest systematycznie rozwijana. Zostało zmodernizowane boisko na kompleksie boisk ORLIK w Pietrowicach
Wielkich, które umożliwia prowadzenie zajęć i rozgrywek z piłki ręcznej.
Łączne wydatki na sport w 2019 wyniosły 314.892,80 zł., co stanowi 1,017% budżetu
ogółem.

SPRAWY ADMINISTRACYJNE
W 2019 roku:
 wydano 2948 decyzji podatkowych. Wysłano upomnienia w ilości 487 sztuk, z tego
przekazano 265 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych. Postanowienia w ilości
244 sztuk dotyczyły np. zarachowania wpłat lub wszczęcia i zapoznania z materiałami
prowadzonego postępowania. Wystawiono również 37 zaświadczeń o niezaleganiu
w podatkach i 92 o powierzchni gospodarstwa. Wydano 228 decyzji w sprawie zwrotu
podatku akcyzowego producentom rolnym. Ponadto w referacie podatkowym wystawiono około 277 dokumentów dotyczących odpowiedzi na różne inne pisma jak i informacji
do Urzędów Skarbowych w sprawie dokonanych wpłat.
W referacie Oświaty wydano:
 8 decyzji dotyczących kształcenia młodocianych.
W zakresie spraw obywatelskich:
 wydano 3 decyzje dotyczące wymeldowania administracyjnego oraz 141 zaświadczeń
o zameldowaniu
 wydano 5 decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców.
 Urząd Stanu Cywilnego wydał łącznie 10 decyzji o zmianie imienia i nazwiska.
Zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego wydano łącznie w ilości 21 sztuk, 3 zaświadczenie o stanie cywilnym oraz 2 zaświadczenia
stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo ( dotyczy osób,
które zamierzają zawrzeć małżeństwo za granicą).

W referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w 2019 roku:
 wydano 1377 nakazów płatniczych za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
oraz 263 wezwań do zapłaty.
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 w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wydanych zostało 16 decyzji
(np. umorzenia lub rozłożenia na raty opłat z gospodarowanie odpadami), wystawiono
również 1577 nakazów płatniczych za odbiór odpadów komunalnych, 448 upomnień
oraz przekazano 174 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych w związku
z niedokonaniem tychże opłat. W 51 przypadkach wydano postanowienia w sprawie
zarachowań nadpłat oraz rozksięgowaniu na koszty upomnienia.
 wydano 78 decyzji dotyczących lokalizacji urządzenia w pasie drogi, opłat za zajęcie
pasa, opłat rocznych dotyczących zlokalizowanych urządzeń w pasie drogi oraz opłat
za lokalizację zjazdu z drogi i nie było odwołań dotyczących tych decyzji.
W związku z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
w Gminie Pietrowice Wielkie wydano 199 zaświadczeń, po 74 wypisów i wyrysów z planu
oraz 19 postanowień dotyczących uzgodnienia wstępnego projektu podziału z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego. Ponadto wydano 30 decyzji zatwierdzających
podział nieruchomości.
Łącznie wydanych zostało 29 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego
23 decyzje dotyczyły jednorazowej sprzedaży alkoholu na terenie Gminy.
W ramach działań związanych z ochroną środowiska:
 prowadzone były postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko
i wydania decyzji środowiskowych, wydano 12 opinii w zakresie konieczności wydania
decyzji uwarunkowań środowiskowych i przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko oraz prowadzone były 3 postępowania dotyczące wydania decyzji uwarunkowań
środowiskowych.
 ponadto prowadzono łącznie 123 postępowania dotyczące wycinki drzew na terenie
Gminy.
W 2019 roku do Urzędu Gminy wpłynęło łącznie około 70 wniosków o udzielenie
informacji publicznej. Najwięcej z nich otrzymał Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej
i Rolnictwa (36 szt.) i Referat Organizacyjno-Prawny (18 szt.).

Powyższe dane obrazują tylko część pracy urzędników, gdyż poruszane sprawy i opracowane dokumenty trudno byłoby zliczyć. Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, wszystkie wnioski rozpatrywane są w terminie do 30 dni, jednakże w Urzędzie Gminy
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w Pietrowicach Wielkich w celu zadowolenia mieszkańców i jak najlepszej ich obsługi, decyzje i zaświadczenia wydawane są na bieżąco, bez zbędnej zwłoki.

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA – KALENDARIUM CYKLICZNYCH IMPREZ
GMINNYCH

Eko-Cross po Gminie Pietrowice Wielkie
Już po raz siódmy w Gminie Pietrowice Wielkie odbyła się impreza biegowa Eko-Okna
Cross po Ziemi Pietrowickiej. Na starcie stawiło się 283 biegaczy, którzy zmierzyli się
z dystansem dziesięciu kilometrów na malowniczej trasie Gminy Pietrowice Wielkie. Stawiła
się rekordowa ilość biorących udział w biegu. Zanim padł strzał rozpoczynający bieg, wszyscy
zawodnicy uczcili minutą ciszy tragicznie zmarłego prezydenta miasta Gdańsk. Pogoda
i nastroje dopisywały zarówno uczestnikom, jak i kibicom stojącym na trasie biegu, a trasa
w promieniach styczniowego słońca prezentowała się bardzo pięknie. Po zakończonym biegu
każdy z uczestników mógł skorzystać z poczęstunku oraz wziąć udział w prelekcji na temat
siły motywacji w treningu. Uczestnicy otrzymali pamiątkowy medal oraz poczęstunek.
Najlepsi mogli z kolei liczyć na nagrody rzeczowe..
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Gala Przedsiębiorczości
Każdego roku władze Gminy Pietrowice Wielkie wręczają "gospodarcze Oskary". Kolejna, już XIV Gala Przedsiębiorczości, odbyła się w lutym 2019 roku. W ramach wydarzenia
wręczono statuetki w pięciu kategoriach, w tym jednej nowej, czyli w "Działalności społecznej". Dla gości przygotowano również pokaz tańca w wykonaniu wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury z Raciborza. Przygrywała także Mix Orchestra. Później odbył się uroczysty bankiet. Zdaniem organizatorów, każda gala to uwieńczenie trudu gospodarczego Gminy.
Są to wyróżnienia dla firm, które zainwestowały w Gminie Pietrowice Wielkie, zrealizowały
nową inwestycję lub stworzyły solidny produkt lub usługę.

Powiatowy Konkurs stołów Wielkanocnych
Powiatowy Konkurs Potraw Regionalnych, który od 2007 roku odbywa się w Pietrowicach Wielkich ma na celu poznanie i prezentację regionalnych potraw. Przysmaki kulinarne
przygotowywane są według tradycyjnych przepisów. Organizatorami konkursu są: Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Raciborzu, Urząd Gminy Pietrowice Wielkie i Powiat Raciborski. W konkursie uczestniczą reprezentanci sołectw gmin powiatu raciborskiego.
Konkurs nawiązuje do tradycji Świąt Wielkanocnych. Przedstawiciele z poszczególnych sołectw przygotowali tradycyjne potrawy wielkanocne kuchni śląskiej. Na świątecznie
przystrojonych stołach pojawiły się różnego rodzaju sałatki warzywne, rolady mięsne nadziewane śliwkami i warzywami, rolady z łososia nadziewane szpinakiem, rolady śląskie,
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kaczka faszerowana, drobiowe łódeczki i paszteciki, schab z żurawiną, chleb ziarnisty z kiełbasą, galarety warzywno – mięsne, pierogi nadziewane różnymi farszami, tradycyjny żurek.
Stoły uginają się od łakoci, pachnących wypieków, malowanych pisanek i zajączków. Jury ma
bardzo trudne zadanie oceniając pięknie przystrojone stoły i smaczne potrawy.

Wielkanocna Procesja Konna
Od ponad trzystu lat w Pietrowicach Wielkich jest kultywowany obyczaj konnej procesji w Poniedziałek Wielkanocny, który warto zobaczyć. Gospodarze na odświętnie przybranych koniach gromadzą się na placu przed kościołem. Tak też było 22 kwietnia 2019 roku.
W programie miedzy innymi odprawiono nabożeństwo błagane w kościółku św. Krzyża, uroczysta parada koni, a na zakończenie festyn rodzinny z licznymi atrakcji. Procesja rozpoczęła
się o godzinie 13:00, gospodarze na koniach zgromadzili się przed kościołem parafialnym,
gdzie uformowała się procesja. Na przedzie jeden z mężczyzn wiózł krzyż procesyjny, potem
gospodarze z figurką Chrystusa Zmartwychwstałego i krzyżem z czerwoną stułą i reszta
uczestników. Procesja przejechała przez wioskę do oddalonego o 2 km kościółka Św. Krzyża.
Po nabożeństwie, procesja, wyznaczoną drogą przez pola przejechała na boisko, a na wyznaczonym odcinku drogi polnej odbył się tradycyjny wyścig konny. W procesji uczestniczyli
jeźdźcy i właściciele bryczek oraz innych zaprzęgów, nie tylko z Gminy, ale i z różnych okolic.
Gościem na procesji wielkanocnej w Pietrowicach Wielkich był były premier Jerzy Buzek.
Na obchód pól wyszło ponad 80 koni pod jeźdźcami oraz w zaprzęgach.
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Zawody w powożeniu koni
Gmina Pietrowice Wielkie wraz ze Stowarzyszeniem Hodowców i Miłośników Koni
"Podkowa" Cyklicznie w pierwszy weekend maja na boisku w Kornicach organizuje Towarzyskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi i Parokonnymi. W zawodach klasyfikuje się dwie kategorie zaprzęgi parokonne i jednokonne (single).
Zawodnicy reprezentują głównie Polskę południową. Uczestnicy przyjeżdżają z województw śląskiego, małopolskiego i opolskiego. Zawody zaprzęgowe połączone z majówką
konną w Gminie Pietrowice Wielkie odbyły się w dniach 3 – 4 maja 2019 roku.
Trzynaście zaprzęgów jedno- i dwukonnych sklasyfikowano w Kornicach w zawodach
w powożeniu o Puchar Prezesa Śląsko-Opolskiego Związku Hodowców Koni. Rywalizacja
obejmowała próbę ujeżdżenia oraz maraton kombinowany. Próba ujeżdzeniowa odbywała
się w strugach deszczu, na samym maratonie kombinowanym pogoda okazała się już łaskawsza dla koni oraz drużyn zaprzęgowych. Zaprzęgi przyjechały z całego regionu – Śląska
i Opolszczyzny, a rywalizacji przyglądała się spora publiczność. Tor obejmował 14 przeszkód.
W sobotę odbyła się druga część konnej majówki. Na szczęście nie lało, dlatego objazd po
gminie i polach w bryczkach był udanym wydarzeniem.
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Eko Wystawa Pietrowice Wielkie
11 – 12 maja 2019 roku odbyła sie kolejna, już XIX Eko Wystawa pod hasłem „Ciepło
przyjazne środowisku. Budownictwo – Ogród – Systemy grzewcze – Wnętrza”. Konferencja
o tematyce ekologicznej zainaugurowała tę edycję EKO-Wystawy. Jak co roku, organizatorzy
i goście poruszyli najważniejsze zagadnienia związane z ochroną środowiska. W 2019 roku
dwugodzinną konferencję zdominował temat niskiej emisji.
Poruszane tematy dotyczyły:
 technologii OZE do walki z niską emisją, prelegent podkreślał, że zagadnienia OZE muszą
iść w parze z czystymi technologiami produkcji, oszczędzaniem energii i poprawą efektywności energetycznej,
 wykład o tematyce „Szanse i zagrożenia stosowania kotłów 5 klasy oraz ekodesign”,
w którym prelegent porównał dwie najnowocześniejsze technologie pieców z paleniskiem na paliwa stałe (paliwa kopalne oraz biomasę),
 możliwości zagospodarowania lokalnej biomasy na cele energetyczne w kontekście walki
z ubóstwem energetycznym i zmniejszeniem ilości selektywnie zbieranych odpadów zielonych,
 informacje o, realizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowicka
i Gospodarki Wodnej w Katowicach, priorytetowym programie „Czyste powietrze”.
Około 180 stoisk z 94 firm zapełniło teren przy centrum społeczno-kulturalnym: halę
główną, pod wiatą oraz w namiocie. Byli to producenci, przedstawiciele handlowi przedsiębiorstw produkujących urządzenia i wyroby o charakterze proekologicznym oraz lokalne
rzemiosło prezentujące swoje najnowsze osiągnięcia.
Oferta jak zawsze zróżnicowana, zgodnie z tematem wystawy - systemy grzewcze,
wnętrza i ogród. Wypełniając krótką ankietę, można było odebrać darmową sadzonkę i posadzić swoje drzewo. Tradycyjnie samorząd rozdał ok. 2000 sadzonek następujących gatunków: buk zwyczajny, buk zwyczajny forma purpurowa, świerk, pigwowiec, grusza dzika i dąb.
Sponsorem drzew, jak co roku, było Nadleśnictwo Rudy Raciborskie.
Wystawa urosła już do rangi jednej z największych imprez wystawienniczych na południu kraju. Stała się imprezą skupiającą celowych klientów, wpisaną na stałe w życie gospodarcze regionu. Jest to miejsce nawiązywania wielu transakcji i umów, jak i prezentacji
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nowych produktów oraz usług. Potwierdzeniem tych faktów jest coroczna frekwencja zwiedzających.

Noc Świętojańska Kornice
Święto to obchodzone w czasie nastania najkrótszej w ciągu roku nocy czerwcowej,
które wyróżnia się spośród wszystkich innych tym, iż okres między wschodem a zachodem
słońca jest najdłuższy. Kolejny już raz obchody świętojańskie odbyły się w „amfiteatrze” przy
skateparku w Kornicach W 2019 roku program przygotowało sołectwo przy współpracy
z Młodzieżowym Domem Kultury w Raciborzu. Był pokaz tańca towarzyskiego w wykonaniu
wychowanków MDK, piosenki o miłości oraz fire-show. Tradycyjnie, na zakończenie dziewczyny puściły wianki do wody.

Gminne Zawody Strażackie
16 czerwca 2019 roku na boisku sportowym w Pietrowicach Wielkich odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Jednostka OSP Samborowice „zgarnęła” I miejsce w najważniejszej kategorii A, a także w C oraz CTIF dziewczyn. Wśród chłopców wygrało OSP Pietrowice
Wielkie. Gospodarzem i organizatorem zmagań była OSP Maków.

Dożynki
Dożynki sołeckie, to ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. W Gminie Pietrowice Wielkie obchodzone są co roku. Mniejsze
sołectwa, takie jak Amandów, Gródczanki czy Lekartów, zamiast dożynek organizują biesiady
dożynkowe dla swoich mieszkańców i zaproszonych gości. Co roku inne sołectwo przyjmuje
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na siebie ciężar organizacji dożynek gminnych. W 2019 roku dożynki gminne połączone
z dożynkami powiatowymi odbyły się w stolicy Gminy, jaką są Pietrowice Wielkie.

Jarmark Bożonarodzeniowy
Od 2010 roku w do kalendarza cyklicznych imprez w Gminie „dopisano” jarmark
bożonarodzeniowy. Impreza przyjęła się przy dużej akceptacji społeczności lokalnej.
Tradycyjny kiermasz świąteczny organizowany jest tuż przed świętami Bożego Narodzenia. W dniu 1 grudnia 2019 roku hala w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Pietrowicach
Wielkich wypełniła się mieszkańcami gminy i gośćmi. Działające na terenie Gminy placówki
oświatowe, instytucje, kluby i sołectwa przygotowały stoiska z wypiekami i ozdobami. Bogaty
program przygotowały szkoły i przedszkola, a zachwyt oglądających wzbudzały piękne stroje.
Zaprezentowały się dzieci z Pawłowa, mali Makowianie, gminny zespół Gwiazdeczki, szkoły
z Samborowic i Krowiarek oraz szkoły i przedszkola w Pietrowicach Wielkich.
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Targ staroci i Targ koński
Kolejna wydarzenie, które wpisało się
w kalendarza imprez Gminy Pietrowice Wielkie.
Od wielu lat w każdą ostatnią sobotę miesiąca,
w Centrum Społeczno Kulturalnym w Pietrowicach Wielkich, organizowany jest Targ Koński.
Skupia

on

miłośników

i

hodowców

koni

i drobnego inwentarza. Plac targowy pozwala
na wydzielenie bezpiecznego miejsca dla koni.
Sporym zainteresowaniem cieszą się stoiska oferujące artykuły jeździeckie, galanterię dla jeźdźców i zwierząt. W czasie trwania targu, na jego
terenie, obowiązuje wszystkich regulamin targu
końskiego. Każdorazowo Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Raciborzu zapewnia opiekę i nadzór weterynaryjny. Targ spełnia wszelkie niezbędne warunki, zapewniając godny pobyt i bezpieczeństwo zarówno ludziom, jak i zwierzętom.
Targ „przedmiotów z duszą” - takiego określenia użył pomysłodawca nowej inicjatywy, która na stałe zagościła na placu Centrum Społeczno-Kulturalnego w Pietrowicach Wielkich. Impreza przyjęła się i cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno mieszkańców,
jak i licznych odwiedzających spoza terenu Gminy. Można oglądać i kupować stare przedmioty na Targu Staroci. Można znaleźć stylowe meble, kolekcjonerskie przedmioty użytkowe
i dekoracyjne. Z każdą edycją targ przyciąga coraz więcej sprzedających i kupujących.
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PIETROWICE WIELKIE W SIECI
Strona internetowa
W maju 2019 roku uruchomiona została zmodernizowana strona internetowa
Gminy

(www.pietrowicewielkie.com.pl)

oraz

Biuletyn

Informacji

Publicznej

(www.bip.pietrowicewielkie.pl). Głównym celem reaktywacji gminnej witryny internetowej,
było odświeżenie oraz zwiększenie czytelności informacji tam zawartych. Aktualizacja pozwoliła również na dostosowanie strony do wyświetlania w przeglądarkach urządzeń mobilnych.
Wraz z uruchomieniem nowej strony, oddzielony został Biuletynu Informacji Publicznej
od strony internetowej Gminy w ten sposób, aby niepotrzebnie nie duplikować informacji.
Na stronie znajdują się aktualne i najświeższe informacje dotyczące wydarzeń w całej Gminie, relacje z wydarzeń kulturalnych, sportowych i gospodarczych. Z kolei Biuletyn Informacji
Publicznej obrazuje działalność Władz Gminy, Rady Gminy i innych podległych jednostek.
Na bieżąco aktualizowane dane, kalendarz wydarzeń oraz zamieszczane ogłoszenia, pozwalają na lepszy kontakt z mieszkańcami, inwestorami oraz innymi osobami odwiedzającymi naszą Gminę.
Według danych pozyskanych od Google Analitycs, w okresie od 1 czerwca 2019 do 31
grudnia 2019 roku, prawie 30% odwiedzających stronę korzystało z telefonu. Liczba ta ciągle
rośnie, co świadczy o częstym odwiedzaniu witryny. Z danych wynika, że strona najczęściej
otwierana była w od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 8.00 a 14.00.
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FACEBOOK
Profil Gminy na najpopularniejszym portalu społecznościowym pozwala na szybsze
dotarcie do dużego grona odbiorców, łatwą komunikację z czytelnikami oraz prezentację
najciekawszych wydarzeń gminnych, gdzie często już w trakcie wydarzenia zamieszczane są
zdjęcia i filmy. Profil społecznościowy jest ściśle powiązany ze stroną internetową Gminy.
Popularność Facebooka stale wzrasta, co pozwala regularnie powiększać grupę odwiedzających nasz profil. Do tej pory fanpage polubiło niespełna 900 osób, gdzie rok temu
było ich zaledwie 200. Średnia wejść na profil Gminy wynosi około 30-35 razy dziennie. Zasięg strony, czyli liczba osób, które wyświetliły jakąkolwiek zawartość na profilu, wynosi już
ponad 3500. Statystyki są zadowalające i mobilizują do dalszego działania w sieci.
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