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Szanowni Mieszkańcy, 

Oddajemy w Państwa ręce raport 

o stanie Gminy Pietrowice Wielkie za 2020 

rok. Do przygotowania takiego raportu zo-

bowiązują każdą gminę przepisy – ustawą 

z 11 stycznia 2018 roku o zmianie ustaw 

w celu zwiększenia udziału obywateli w pro-

cesie wybierania, funkcjonowania i kontro-

lowania niektórych organów publicznych. 

Jest to już trzeci taki dokument przygotowa-

ny zgodnie z treścią ustawowego przepisu.  

Rok 2020 był dla naszej Gminy, tak jak 

i dla wszystkich, czasem trudnym. Stanęliśmy 

przed nowymi wyzwaniami, które powstały 

w związku z ogłoszeniem epidemii korona wirusa. Zostaliśmy postawieni w nowej, nieznanej 

nikomu sytuacji, w której trzeba było podporządkować się wielu nakazom i zakazom narzu-

conym odgórnie. Zamknięto placówki oświatowe, urzędy, instytucje kultury, ośrodki wspar-

cia (dzienny Dom SENIORA). W związku z tym, że musieliśmy pozostać w domach zaczęliśmy 

pracę i naukę zdalną. Sytuacja w kraju zmusiła nas do ograniczenia kontaktów społecznych, 

a co za tym idzie, w 2020 roku nie organizowano spotkań, wydarzeń społeczno-kulturalnych, 

cyklicznych przedsięwzięć .  

Koronawirus sprawił, że trzeba było przeorganizować wszystkie dziedziny życia i dzia-

łań w naszym lokalnym samorządzie. Jednym z obszarów, w którym najbardziej odczuwalne 

były zmiany związane z obostrzeniami była oświata. Zarówno  rodzice, jak i uczniowie przeszli 

test samodzielności, a prowadzenie nauki zdalnej było niesamowitym wyzwaniem dla dyrek-

torów i nauczycieli. Gmina zakupiła laptopy wraz z oprogramowaniem do prowadzenia zdal-

nej nauki. Środki pozyskano z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

Ponadto szkoły w ramach darowizny otrzymały laptopy do zdalnej nauki od jednej z więk-

szych firm działających na terenie Gminy. 

Na szczęście trudności i ograniczenia związane z pandemią wirusa COVID-19, nie 

wpłynęły na realizację zadań własnych Gminy. Wszelki inwestycje i przedsięwzięcia realizo-
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wane były na bieżąco.  Nadal trwały remonty dróg i budynków. Dołożono starań, aby umo-

wy, w których Gmina otrzymała dofinansowanie, realizowano na bieżąco. Nie obyło się  

bez przesunięcia terminów.  

W miarę możliwości Urząd Gminy i pracujący w nim urzędnicy, byli gotowi do pracy 

i przez cały ten czas prowadzili obsługę mieszkańców. Zadania własne Gminy również reali-

zowane były na bieżąco.  

W tym miejscu należą się podziękowania wszystkim zaangażowanym w pracę i życie 

Gminy Pietrowice Wielkie,  Radnym Gminy Pietrowice Wielkie, Radnym Powiatowym, 

wszystkim Pracownikom Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy, Sołtysom, 

Druhom z Ochotniczych Straży Pożarnych, a także wszystkim tym, których nie sposób tu wy-

mienić, a przyczynili się do rozwoju naszej Gminy. 

W prezentowanym dokumencie skupiono się na dokonaniach w 2020 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 udoskonale-

niem tych relacji. Na zebraniach wiejskich i licznych spotkaniach wsłuchujemy się w głosy 

ludzi i pracujemy nad doskonaleniem tych relacji, jednak w 2020 roku, z powodu pandemii 

COVID-19, spotkania takie nie mogły się odbywać. Konsultacje i wnioski przekazywano za 

pośrednictwem sołtysów bądź telefonicznie. Nie wszystkie wnioski i życzenia możemy speł-

nić, ale staramy się sprostać oczekiwaniom mieszkańców. Gmina działa w granicach prawa 

i każde podejmowane działanie musi mieć swoje prawne podstawy, dlatego często długo-

trwałość 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 czyn-

ności.  

Raport zawiera najważniejsze informacje o działaniach pietrowickiego samorządu 

w roku 2020. Znajdą w nim Państwo najistotniejsze dane, między innymi o finansach Gminy 

Pietrowice Wielkie, w tym o środkach pozyskanych z zewnątrz oraz o przeprowadzonych 

inwestycjach. Raport pokazuje dzisiejszą kondycję Pietrowic Wielkich, ale też możliwości dal-

szego rozwoju. 
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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 Pietro-

wice Wielkie graniczy z gminami Kietrz oraz Baborów z województwa opolskiego i staro-

stwem 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 2020 roku Gminę Pietrowice Wielkie zamieszkiwało 6553 osób - 3478  

kobiet i 3075 mężczyzn. Liczba mieszkańców sukcesywnie zmniejsza się, gdyż rok wcześniej 

było ich 6571.  

 

Zamieszkanie w podziale na poszczególne sołectwa kształtuje się następująco: 

 

Sołectwo Mężczyźni Kobiety Ludność ogółem 

Amandów 42 51 93 

Cyprzanów 240 250 490 

Gródczanki 103 112 215 

Kornice 135 159 294 

Krowiarki 396 487 883 

Lekartów 77 101 178 

Maków 281 331 612 

Pawłów 298 337 635 

Pietrowice Wielkie 1007 1082 2089 

Samborowice 287 363 650 

Żerdziny 209 205 414 

RAZEM 3075 3478 6553 
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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 2020 roku. 

 

MĘŻCZYŹNI 
 

KOBIETY 

609 

2069 

397 

60 lat i więcej 

15 – 59 

0 – 14 

839 

2193 

440 

  

W 2020 roku zameldowano na pobyt stały 131 osoby, a 198 osób się wymeldowało.  

Urodziło się 50 dzieci - 25 chłopców i 25 dziewczynek. Niestety nadal zauważamy ujemny 

przyrost naturalny, a liczba mieszkańców Gminy na przestrzeni lat maleje. 

 

 

REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII   

 

W Gminie w 2020 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 

1. Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2020 

2. Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolonta-

riacie na 2020 rok. 

3. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2020-2026. 

4. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2018-2023. 

5. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2016-

2020. 

6. Program Ochrony Środowiska Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2019-2022 z perspek-

tywą do 2027r.   
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W Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Przeciw-

działania Narkomanii na rok 2020 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 2020 to: 

 informowanie o możliwości podjęcia leczenia odwykowego oraz motywowanie  

do leczenia, prowadzone przez punkt konsultacyjny, 

 przeprowadzenie akcji wypoczynkowej w okresie ferii zimowych,  

na bazie biblioteki gminnej wraz z filiami, 

 dofinansowanie obozu sportowego piłkarek ręcznych, 

 wsparcie finansowe realizacji szkolnych programów profilaktyki wraz z zakupem 

sprzętu do prowadzenia zajęć. 

 

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 2020 r. przewidziano 

prowadzenie przez Gminę Pietrowice Wielkie działalności w sferze zadań publicznych okre-

ślonych 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 

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 2020 r. był wynikiem 

kilkuletnich doświadczeń. Powstał w wyniku konsultacji z organizacjami pozarządowymi 

w oparciu o wiedzę i praktykę pracowników Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie oraz pracow-

ników organizacyjnych. Program stanowił podstawę współpracy Gminy Pietrowice Wielkie 
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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 

2020r. do 31 grudnia 2020r. 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 31.000,00 zł.  

Wskaźniki zostały osiągnięte w 55%. Ogłoszono konkurs na realizację „Zadania  

w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia i działania na rzecz osób niepeł-

nosprawnych. Opieka nad osobami z niedorozwojem umysłowym”. Zadanie zrealizował  

Caritas Diecezji opolskiej z siedzibą w Raciborzu. Wysokość środków przeznaczoną na reali-

zację zadania wykorzystano i prawidłowo rozliczono. W ramach wsparcia działań pozafinan-

sowych konsultowano z organizacjami, o których mowa w ustawie, akty normatywne  

w dziedzinach dotyczących działalności organizacji.  

W 2020 roku, na wniosek organizacji pozarządowych, przyznane zostały dotacje 

w formie „małych grantów”. Zadania realizowały: Ochotnicza Straż Pożarna w Makowie oraz 

Ochotnicza Straż Pożarna w Samborowicach. Wysokość środków przeznaczoną na realizację 

zadania wykorzystano i prawidłowo rozliczono. Ochotnicza Straż Pożarna w Makowie 

i w Samborowicach pozyskała dodatkowe finansowanie swoich przedsięwzięć z Europejskie-

go Funduszu Rozwoju Regionalnego.  Realizowane przedsięwzięcia to: 

 Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków ochotników z terenu Gminy Pietro-

wice Wielkie i Hnevosice. 

 Zimowy wypoczynek połączony z przeprowadzeniem zajęć z motoryki dla przyszłych stra-

żaków. 

Wypełniając założenia Programu, w ramach wsparcia działań pozafinansowych kon-

sultowano z organizacjami pozarządowymi akty normatywne w dziedzinach dotyczących 

działalnością organizacji, a także udzielano wsparcia i porad przy pisaniu wniosków do Euro-

regionu Silesia. 

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF). Uchwalając wieloletnią prognozę finansową 

przestrzegano zapisów ustawy o finansach publicznych. Zawarte w planach finansowych za-

łożenia, takie jak: maksymalny poziom zadłużenia i deficytu, dopuszczalny poziom płac, wy-
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datki inwestycyjne i inne wydatki, muszą być jednolite, precyzyjne we wszystkich jednost-

kach 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.  

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 uwzględ-

nieniem 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. 

Obecnie zrealizowano już kilka projektów w nim ujętych. Zakończono między innymi 

takie założenia programu jak zmniejszenie emisyjności obiektów stanowiących własność 

Gminy poprzez modernizację systemów grzewczych i termomodernizację budynków uży-

teczności publicznej, w tym Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie oraz Centrum Społeczno-

Kulturalnego w Pietrowicach Wielkich. Zakończono również termomodernizację trzech bu-

dynków mieszkalnych w Pietrowicach Wielkich, dzięki czemu poprawie uległa również ich 

estetyka i funkcjonalność. 

Na etapie ukończenia jest również jeden z programów mających wpływ na ogranicze-

nie zanieczyszczenia środowiska poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-

munalnych w Pietrowicach Wielkich. Roboty budowlane zostały zrealizowane w całości,  

a do zakończenia pozostało wyposażenie obiektu oraz przeprowadzenie kampanii promocyj-

no-edukacyjnej. Głównym celem inwestycji jest zwiększenie ilości unieszkodliwionych oraz 

poddanych recyklingowi odpadów, co spowoduje zmniejszenie presji na środowisko natural-

ne, w tym poprawę jakości życia mieszkańców, dzięki zapewnieniu lepszego stanu środowi-

ska i likwidacji uciążliwości związanych ze składowaniem odpadów. 

Rozpoczęto również prace związane z adaptacją budynku byłego dworca na Centrum 

Usług Społecznych gdzie będą realizowane zadania Gminy z zakresu walki z wykluczeniem 
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społecznym. Dzięki tej inwestycji Gmina będzie mogła realizować kolejne zadania wynikające 

Lokalnego Programu Rewitalizacji w tym m. in. programy społeczne, aktywizację mieszkań-

ców w tym osób starszych, programy edukacyjne z zakresu ekologii, samozatrudnienia, itp. 

W obiekcie powstanie również świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży z obszaru rewi-

talizacji. 

Z założeń programu rewitalizacji zrealizowano również programy w ramach placówek 

oświatowych poprzez podnoszenie jakości edukacji dla dzieci pochodzących z terenu rewita-

lizacji. 

Realizacja powyższych projektów i kierunków działań jest spójna z Programem Rewi-

talizacji przyjętym przez Gminę w 2018 roku i wpływa pozytywnie na rozwiązywanie zdiagno-

zowanych problemów występujących na terenie Gminy Pietrowice Wielkie, w tym zwłaszcza 

problemów zaobserwowanych na obszarze rewitalizacji. Programy te i działania przyczyniają 

się również do ich zminimalizowania bądź rozwiązania, a tym samym do poprawy sytuacji 

osób zamieszkałych na obszarze rewitalizacji. 

Reasumując można stwierdzić, że realizacja założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji 

przebiega w określonych w nim terminach, a na obecnym etapie poziom jego realizacji od-

zwierciedlający zaawansowanie finansowe na koniec rozpatrywanego okresu można określić 

na ok. 55%. 

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" 
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- 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 

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 roku 2020 działania te były ograniczone między innymi dlatego,  

że z powodu epidemii korona wirusa nie odbyły się żadne cykliczne imprezy promujące 

gminę, a co za tym idzie nie zorganizowano Eko-Wystawy. 

W Urzędzie Gminy funkcjonuje punkt obsługi klienta w ramach programu “Czyste 

Powietrze” zgodnie z zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 

w Katowicach porozumieniem. W ramach działalności tego punktu mieszkańcy obsługiwaniu 

są w zakresie składania wniosków o udzielenie dofinansowania oraz w zakresie rozliczenia 

zadania i złożenia wniosku o płatność. Mieszkańcy uzyskują również szczegółowe informacje 

o możliwościach pozyskania dofinansowania z innych programów takich jak “Program 

Ograniczenia Niskiej Emisji,  “Moja woda”, “Mój prąd”.   

W Programie Ochrony Środowiska Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2019-2022 z per-

spektywą do 2027r. zawarto weryfikację podjętych działań w zakresie ochrony środowiska 

wraz z aktualną oceną stanu środowiska. Ponadto program wskazuje cele polityki ekologicz-

nej zapewniającej bezpieczeństwo wszystkich komponentów środowiska.  

W ramach realizacji założeń zawartych w programie Gmina zrealizowała przedsię-

wzięcie pod nazwą Termomodernizacja wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej i c.o. 

w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Pietrowicach Wielkich przy ul. 1 Maja 11, 

1 Maja 16 i Fabrycznej 21. Zadanie zrealizowano z dofinansowanie ze środków Program Ope-

racyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 
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Wysokość osiąganych 

dochodów budżeto-

wych określa pozycję 

finansową Gminy. 

Najwyższy udział w 

dochodach budżeto-

wych mają podatki od 

osób prawnych i osób 

fizycznych. Nie bez 

znaczenia pozostają 

także dochody uzyski-

wane ze sprzedaży 

mienia, dotacje 

z budżetu państwa 

a także pozyskane 

środki zewnętrzne 

z Unii europejskiej. 

FINANSE GMINY 

 

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 budże-

towej przygotowuje Wójt we współpracy ze skarbnikiem i pra-

cownikami poszczególnych wydziałów Urzędu Gminy. Realizacja 

inwestycji oparta jest o przedsięwzięcia wyszczególnione w Wie-

loletniej Prognozie Finansowej oraz w załączniku do uchwały 

budżetowej obrazującej wydatki majątkowe. 

 

Budżet Gminy na 2020 r. zakładał wpływy w kwocie 

34.031.284,61 zł. oraz wydatki w kwocie 35.052.388,65 zł. 

W ciągu roku plan dochodów zwiększony został o kwotę 

3.942.348,86 zł i na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 

31 grudnia 2020r. wynosił 37.973.633,47 zł. 

Również zmianie uległ plan wydatków i w ciągu roku zwiększony został o kwotę 

3.415.473,34 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 31 grudnia 2020r. wynosił 

38.467.861,99 zł. 

 wpływ dochodów w 2020 roku wyniósł 35.106.970,51 zł.  

 zrealizowane wydatki w 2020 roku wynosiły 32.415.458,55 zł. 

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 5.357,39 zł, natomiast wydatki 

w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 4.946,66 zł. Bazą do obliczenia tej wielkości była 

zarejestrowana liczba mieszkańców w dniu 31.12.2020r. równa 6553 osób. 

 
Stan finansów Gminy 

Każdego roku budżet Gminy Pietrowice Wielkie jest wyższy. Dla przykładu przedstawiam pięć 

ostatnich lat. 
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2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 2020r. 

Dochody 25 012 103,64 26 681 395,26 30 593 372,22 30 551 850,52 35 106 970,51 

Wydatki 22 762 297,98 25 651 889,73 27 635 247,80 31 264 363,25 32 415 458,55 

 

 

Podstawowe wskaźniki budżetowe w roku 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 106 970,51 

DOCHODY BUDŻETOWE 

 

33 279 722,49 

DOCHODY BIEŻĄCE 

 

1 827 248,02 

DOCHODY MAJĄTKOWE 

 

32 415 458,55 

WYDATKI BUDŻETOWE 

 

29 019 639,80 

WYDATKI BIEŻĄCE 

 

3 395 818,75 

WYDATKI MAJĄTKOWE 

 



RAPORT O STANIE GMINY PIETROWICE WIELKIE ZA ROK 2020  

17 
 

Duży udział dochodów własnych  
w dochodach ogółem  

daje podstawę do kształtowania  
lokalnej polityki rozwojowej,  

wspomagając podejmowanie decyzji. 

Dochody budżetowe   

Struktura dochodów według źródeł ich powstania w stosunku do dochodów ogółem. 

 

 

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 przekształ-

cenia prawa użytkowania wieczystego oraz środki uzyskane na dofinansowanie własnych 

inwestycji. 
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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 zaludnie-

nia, a ta niestety w porównywanym okresie stopniowo zmniejszała się. Poniżej przedstawio-

no celem porównania trzy lata budżetowe. 
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2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 2020r. 

Ilość mieszkańców 6661 6638 6594 6571 6553 

Kwota dochodu  
na mieszkańca 

3 755,01 4 019,49 4 639,58 4 649,50 5 357,39 

 

 

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). 
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Dochody własne oraz dotacje i subwencje na mieszkańca 

 

 

Dochody własne stanowią największy udział w dochodach budżetu Gminy. Mimo 

tego, że rok 2020 był trudny z powodu pandemii to i tak widać, że dochody własne znacząco 

wzrosły. Nie bez znaczenia są wpływy z podatku od nieruchomości i udziały we wpływach 

z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, które to stanowią bardzo wysokie 

źródło dochodów budżetowych. Podatek od nieruchomości, to podatek, w którym przedmio-

tem opodatkowania są stany faktyczne lub prawne i od ich zaistnienia zgodnie z ustawą po-

bierana jest opłata. Inaczej jest w przypadku udziałów we wpływach z podatku dochodowe-

go, 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. Wpływ z tytułu 

udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych był w 2020 roku najwyższy na przeło-

mie lat 2016 – 2020.   
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Wydatki budżetowe  

Gmina ponosi wydatki na realizacje zadań zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie 

gminnym. 

Głównymi składnikami wydatków budżetowych są: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

893.072,69 

KULTURA I OCHRONA  
DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

ORAZ KULTURA FIZYCZNA 
 

10.971.783,82 

OŚWIATA I WYCHOWANIE 

4.199.825,18 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 
ORAZ GOSPODARKA KOMUNALNA  

I OCHRONA ŚRODOWISKA 

629.501,54 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 

8.175.942,07 

POMOC SPOŁECZNA  
ORAZ RODZINA 
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Wskaźnik wydatków ponoszo-

nych na inwestycje jest miarą 

atrakcyjności Gminy.  

WYDATKI NA 1 MIESZKAŃCA 

 

 

 

 

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 1 MIESZKAŃCA 

 

  
2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 2020r. 

Wydatki 
 inwestycyjne 

3 417,25 3864,40 4190,97 4757,93 4946,66 

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 realiza-

cji zadań określonych w strate-

gii rozwoju Gminy. Polityka 

wydatkowa Gminy polega  

na odpowiednim rozdyspono-

waniu środków publicznych  

na realizację działań służących 

zaspokojeniu bieżących i przy-

szłych potrzeb społecznych. 
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2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 2020r. 

Wydatki 
 inwestycyjne 

244,23 433,70 362,37 632,07 518,21 

 

FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH  

W Gminie w 2020 roku zakończono realizację projektów dofinansowanych ze środ-

ków zewnętrznych:  

 Nowoczesna edukacja oznacza lepszy start w przyszłość – Poprawa efektywności kształ-

cenia ogólnego. Przedsięwzięcie realizowano na przełomie lat 2019 -2020. Całkowity 

koszt zadania wyniósł 218.616,79 zł., z czego kwota zewnętrznego dofinansowania z Unii 

Europejskiej i Budżetu Państwa to 209.085,30 zł. 

 Budowa infrastruktury technicznej przy nowopowstałych wieżach widokowych na terenie 

Euroregionu Silesia w Pietrowicach Wielkich - Przedsięwzięcie realizowano na przełomie 

lat 2019 -2020. Całkowity koszt zadania wyniósł 271.823,75 zł. Zadanie jest na etapie roz-

liczania i środki z dofinansowania jeszcze nie wpłynęły. Przewidywane dofinansowanie 

ma wynieść 50% wydatków kwalifikowanych.  

 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. Przedsięwzięcie realizowano na przełomie lat 2019 -2020. Całkowity 

koszt zadania wyniósł 1.274.207,61 zł. Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014 – 2020, działanie dotyczące komplekso-

wej likwidacji niskiej emisji na trenie województwa śląskiego. Zadanie jest na etapie rozli-

czania i kwota dofinansowania nie wpłynęła jeszcze do budżetu Gminy. 

 Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej przy nowopowstałej tężni solankowej 

i wieży widokowej w Pietrowicach Wielkich. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 125.793,99. 

Środki na dofinansowanie w wysokości 59.894,38 zł. pochodziły z Marszałkowskiego 

Konkursu „Inicjatywa sołecka” 2020. 

 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy w 2020 roku. Przedsięwzięcie 

realizowane w 2020 roku. Koszt realizacji zadania wynosił 20.587,20zł., środki w 100% 
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pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-

towicach. 

W 2020 roku rozpoczęto również realizację nowych projektów finansowanych  

ze środków zewnętrznych: 

 Kształcimy efektywnie! Rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów ze szkół na tere-

nie gminy Pietrowice Wielkie - Rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów ze szkół 

na terenie gminy Pietrowice Wielkie.  

 Moje przedszkole to dobry start do świata wiedzy i sukcesu - Moje przedszkole to dobry 

start do świata wiedzy i sukcesu. 

 Pora na aktywnego Seniora - Pora na aktywnego Seniora INTERREG. 

 Dobra pora na aktywnego Seniora EFS - Dobra pora na aktywnego Seniora EFS. 

 English Teaching pt. "For us - for others". 

 English Teaching - SMALL GRANTS 2020 - English Teaching - SMALL GRANTS 2020. 

 

Przedsięwzięcia realizowane z Funduszu Sołeckiego 

 

W ramach Funduszu Sołeckiego, wyodrębnionego w Gminie, zrealizowano wydatki  

na łączną kwotę 310.159,40 zł. Zrealizowano następujące przedsięwzięcia:  

 

Amandów Doposażenie świetlicy wiejskiej, w tym zakup grilla gazo-
wego 

2 540,53 

Organizacja imprez sołeckich o charakterze kulturalnym 456,46 

Remont świetlicy wiejskiej 9 500,00 
Cyprzanów Doposażenie LKS Cyprzanów 1 000,00 

 Doposażenie OSP Cyprzanów 1 000,00 

Doposażenie świetlicy wraz ze sprzętem gospodarczym 5 598,67 

Organizacja imprez sołeckich o charakterze kulturalnym 1 933,39 
Organizacja turnieju Schlagball dla dzieci z terenu gminy 485,62 
Zakup kontenera, jako magazyn do przechowywania sprzę-
tu sołeckiego 

15 000,00 

Zakup namiotu wraz z oświetleniem oraz doposażenie 
świetlicy wiejskiej wraz ze sprzętem gospodarczym 

4 100,00 

Gródczanki Doposażenie placu zabaw oraz i prace porządkowe na pla-
cu i wokół 

6 519,00 

Montaż klimatyzacji w sali OSP 3 100,01 
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Zakup i montaż ogrodzenia na Zielonym Centrum 7 900,00 
  Doposażenie i remont świetlicy, w tym zakup dmuchawy 

do liści 
1 994,88 

Kornice Doposażenie placu zabaw - zakup huśtawek, bujaków,  
karuzeli 

14 463,48 

Organizacja imprez sołeckich o charakterze kulturalnym 342,76 

Remont nawierzchni przed świetlicą wiejską 3 308,00 

Zagospodarowania terenu wokół altanki (zakup koszy na 
śmieci, pomalowanie altany, ławek i stołów) 

1 500,00 

Krowiarki Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej 21 927,90 
Doposażenie remizy OSP Krowiarki 5 000,00 
Organizacja imprez sołeckich integracyjnych, kulturalnych  
i promocyjnych 

183,01 

Zagospodarowanie Zielonego Centrum Krowiarek 14 865,69 
Lekartów Dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego wraz  

z zakupem namiotu 
5 455,72 

Doposażenie OSP 5 000,00 

Doposażenie świetlicy wiejskiej 4 955,00 

Organizacja imprez sołeckich o charakterze kulturalnym 642,98 

Maków Doposażenie Zielonego Centrum (zakup kosiarki jezdnej-
traktorek, kamery, deski do ławek, donic, poprawienie 
kostki) wraz z oświetleniem do altanki i okablowaniem 

17 909,25 

Organizacja imprez sołeckich o charakterze kulturalnym 2 447,65 

Zakup i montaż oświetlenia na Zielonym Centrum 5 500,00 
Zakup kwiatów, drzewek, ziemi, krzewów, donic, nawozów 
do kwiatów 

1 969,68 

Zakup oraz doposażenie placu zabaw Zielonego Centrum 
dla dzieci i mieszkańców 

7 000,00 

Pawłów Budowa części parkingu przy placu zabaw i siłowni ze-
wnętrznej 

15 000,00 

Doposażenie przedszkola 500,00 
Doposażenie świetlicy (Zakup namiotu wraz z oświetle-
niem, gazowy parasol grzewczy, kostka brukowa i krawęż-
nik) 

5 339,00 

Koncert kolęd 743,15 

Organizacja imprez sołeckich o charakterze kulturalnym 0,00 

Zakup koszulek z nadrukiem sołeckim 1 000,00 
Zakupienie dwóch wiat dla zawodników LKS 8 000,00 

Pietrowice 
Wielkie 

Dofinansowanie do budowy ogrodzenia przy przedszkolu 10 000,00 

Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu 6 499,98 

Organizacja imprez sołeckich o charakterze kulturalnym 606,91 

Zakup drobnego sprzętu AGD dla sołectwa na potrzeby 2 044,00 
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organizacji przedsięwzięć sołeckich 

Zakup oświetlenia świątecznego do zamontowania na la-
tarniach ulicznych 

7 999,98 

Zakup strojów bojowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej 11 000,00 

Zakup strojów dla gminnego zespołu Gwiazdeczki 2 935,00 
Zakup strojów sportowych dla LKS START 1 500,00 

Samborowice Budowa wieży do suszenia węży przy remizie Ochotniczej 
Straży Pożarnej 

20 832,36 

Dofinansowanie budowy ogrodzenia przy parkingu na ul. 
Opawskiej 

11 900,00 

Dofinansowanie do zakupu lodówko-zamrażalki (prze-
szklona witryna gastronomiczna) 

2 999,00 

Organizacja imprez o charakterze kulturalnym 1 200,00 
Żerdziny Budowa części chodnika przy ul. Pawłowskiej 14 745,00 

Doposażenie OSP 6 472,49 
Doposażenie świetlicy wiejskiej, w tym płot przy placu za-
baw 

3 596,00 

Organizacja imprez o charakterze kulturalnym 842,03 
Zakup kwiatów na skwery w sołectwie 804,82 

 

Zaplanowane, z funduszu sołeckiego, przedsięwzięcia zgłoszone przez sołectwa  

we wnioskach zrealizowane zostały w 97,41%. 

Na promocję Gminy w 2020 r. wydano 68.353,73 zł. Środki przeznaczono na wydatki 

związane z zakupem drobnych upominków dla jubilatów z terenu Gminy. Usługi promocyjno-

informacyjne realizowane przez firmę JAROFILM, realizację audycji informacyjnych  

tzw. Wieści gminne. Gmina w 2020 r. wydała gazetkę gminną pod nazwą „Głos Gminy”. Ga-

zetka wydawana była co kwartał i zawierała najważniejsze wydarzenia z życia Gminy Pietro-

wice Wielkie i jej mieszkańców. 

  W związku z ogłoszeniem w marcu 2020 roku pandemii wirusa COVID-19 nie odbyły 

się żadne cykliczne imprezy promocyjne.   
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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 2020 tych jednostek wykonano wydatki na poziomie 

32.415.458,55 zł. oraz wpływy w wysokości 10.359.326,11. 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 2020  

do budżetu Gminy wpłynęło 73.853,10 zł.  

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

zezwoleń na sprzedaż alkoholu), w 2020 r. sfinansowane zostały następujące wydatki:  

 prowadzenie dyżurów w punkcie konsultacyjnym w zakresie profilaktyki i przeciwdzia-

łania alkoholizmowi, 

 wypłata diet dla członków komisji za posiedzenia oraz przewodniczącego KRPA, 

 organizacja ferii zimowych na bazie Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z filiami, 
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 dofinansowanie obozu sportowego piłkarek ręcznych, 

  wsparcie finansowe realizacji szkolnych programów profilaktyki wraz zakupem do nau-

ki zdalnej 

  promowanie zdrowego stylu życia. 

 

Wnioski kierowane do komisji przez policję, rodzinę czy prokuraturę rejonową były 

rozpatrywane na bieżąco. W sumie przeprowadzono rozmowy z 2 nowymi osobami (porad 

odnotowano 2), które zgłoszono jako osoby z problemami oraz z członkami rodzin tych osób, 

odpowiednio dla 2 osób udzielono 2 porad. Na badania do biegłych skierowano 1. W efekcie 

złożono jeden wniosek do sądu o wydanie postanowienia w zakresie leczenia przymusowe-

go. Nie odebrano żadnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Pozostałe czyn-

ności były prowadzone z klientami, których sprawy zostały założone w latach 2018/2019 

i niezakończone w 2020r. dotyczyło to 4 osób, którym udzielono 6 porad.  

 

POMOC SPOŁECZNA 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS) działa jako jednostka budżetowa. Jego 

podstawowym celem jest „wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspoko-

jenia 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 skorzy-

stać z pomocy pracowników socjalnych a także asystenta rodziny.  

Pracownicy GOPS-u wspólnie monitorują liczbę osób bezdomnych w Gminie Pietro-

wice Wielkie. Odwiedzają miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne.  

GOPS jest realizatorem Programu Rodzina 500+, w ramach którego rodzice lub opie-

kunowie 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 2020r. to kwota 5 667 447,70 zł, skorzysta-

ło 618 rodzin, w tym 998 dzieci.  
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Inną formą wsparcia rodzin realizowaną przez GOPS jest Program  

Dobry Start (300+), który ma pomóc rodzicom w przygotowaniach dzieci do nowego roku 

szkolnego.  W 2020r. liczba rodzin, które skorzystały z programu wyniosła 459, w tym 682 

dzieci. Koszt świadczeń 204 600,00 zł. 

GOPS udziela również pomocy potrzebującym w formie dożywiania. Od 2019 r. obo-

wiązuje rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”.  Zastąpił on program „Pomoc pań-

stwa w zakresie dożywiania”. Program przewiduje udzielenie pomocy w formie posiłku   

i świadczeń pieniężnych na zakup posiłku. Koszt programu to kwota 10 774,00 zł. z formy 

„obiadowej” skorzystało 10 dzieci i młodzieży, koszt obiadów: 5 454,00 zł, z formy zasiłków 

celowych na zakup posiłków skorzystało 10 rodzin, koszt 5 320,00 zł.  

Obligatoryjną pomocą dla osób spełniających warunki ustawowe jest zasiłek stały, 

kwota wypłaconych świadczeń za 2020r. to 73 381,21 zł. 

 Zasiłek okresowy przyznawany był w formie rzeczowej na zakup żywności, przysługu-

je 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. War-

tość udzielonych świadczeń – 28 405,00 zł. 

W ramach działalności dotyczącej pomocy społecznej ośrodek realizuje również zada-

nia 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 2020r. w placówkach opiekuńczych przebywało 4 dzieci, natomiast 7 zostało umieszczo-

nych w rodzinach zastępczych. Koszt pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo wychowaw-

czych i pobyt w rodzinach zastępczych wyniósł 62 433,55 zł.  

W ośrodku realizowane były zadania dotyczące przyznawania pomocy materialnej  

dla uczniów w formie stypendiów. Liczba przyznanych stypendiów: 3, koszt zadania 2 843,40 

zł.  

 Udzielanie schronienia nastąpiło poprzez przyznanie miejsca w schronisku dla osób 

bezdomnych dla 1 osoby, koszt zadania 9 691,72 zł, oraz pokrycie pobytu w domu pomocy 

społecznej dla 10 osób, koszt zadania 261 602,95 zł.   
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Poniżej wykaz zadań i udzielonej pomocy realizowanej w ramach zadań zleconych 

Wykonanie w zł. 
Liczba 

świadczeń 
Liczba rodzin Opis zadań 

148 523,44 1352 71 Zasiłki rodzinne  

91 404,57 w tym: 899 60 Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym: 

7 000 7 7 Urodzenie dziecka  

22 053,15 66 8 
Opieka nad dzieckiem w trakcie korzystania  
z urlopu wychowawczego  

16 054,80 90 7 Samotne wychowywanie dziecka 

5 641,89 88 6 
Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełno-
sprawnego  

6 194,10 198 41 Rozpoczęcia roku szkolnego 

14 355,44 247 22 
Pokrycie wydatków związanych z dojazdem 
do miejscowości,  
w której znajduje się szkoła 

20 105,19 226 21 Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 

22 000,00 22 22 Jednorazowa zapomoga „Becikowe” 

483 706,00 w tym: 1369 118 Świadczenia opiekuńcze, w tym: 

269 047 1251 116 Zasiłki pielęgnacyjne 

214 659 118 11 Świadczenia pielęgnacyjne 

114 971,20 122 17 Świadczenia rodzicielskie 

5 667 447,70 11424 618 
Świadczenia wychowawcze 500+  
(956 dzieci) 

64 500 141 9 Świadczenia Fundusz Alimentacyjny 

177,51 58 25 Karta Dużej Rodziny 

204 600,00 682 459 
Świadczenia „Dobry start” 300+  
(708 dzieci) 
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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 

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 

2020 1 027 376,00 6 910 891,38* 7 938 267,38 

 

* 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 rozpo-

częcie roku szkolnego dla każdego ucznia. 

* 2019r. w tym 4 081 915,60 zł świadczenia 500+ oraz 213 000 zł świadczenia „Dobry start” 

* 2020r. w tym 5 667 447,70 zł świadczenia 500+ oraz 204 600,00 zł świadczenia „Dobry 

start” 

W marcu 2020 roku rozpoczął działalność Dzienny Dom „SENIOR+”, który jest ośrod-

kiem wsparcia dziennego. Ośrodek został stworzony z myślą o osobach samotnych z terenu 

Gminy. Z pobytu w ośrodku mogą korzystać osoby w wieku 60+, nieaktywne zawodowo, bę-

dące mieszkańcami Gminy Pietrowice Wielkie. Celem działalności jest poprawa, jakości życia 

Seniorów poprzez rozwój oferty usług na rzecz społecznej aktywności. Działalność bieżąca 

Domu polega na realizacji podstawowych usług mających na celu udzielanie pomocy w czyn-

nościach dnia codziennego oraz innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb 

Seniorów. Dzienny Dom SENIOR+ zapewnia 8-godzinną ofertę usług od poniedziałku do piąt-

ku. Do korzystania z usług Domu uprawnia decyzja Kierownika GOPS na wniosek osoby zain-

teresowanej w oparciu o wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalne-

go. Korzystający z ośrodka ponoszą odpłatność za pobyt zgodnie z obowiązującą tabelą od-
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płatności. Wysokość opłaty za pobyt uzależniona jest od sytuacji dochodowej osoby kiero-

wanej. 

Po dwóch tygodniach od otwarcia, w związku z ogłoszeniem pandemii COVID-19, de-

cyzją Wojewody Śląskiego ośrodek zamknięto. Dnia 1 czerwca wznowiono ponownie działal-

ność Dziennego Domu. Seniorzy wstawili się w komplecie. Radość seniorów i pracowników 

trwała do 22 października, gdyż po raz kolejny z polecenia Wojewody Śląskiego zamknięto 

Dzienny Dom „SENIOR+”,  ze względu na bezpieczeństwo podopiecznych. Tym razem jednak 

pracownicy nie dopuścili do całkowitego odcięcia się od Seniorów. Po przemyśleniach i kon-

sultacjach rozpoczęto działania zmierzające do tego, by Seniorzy korzystali z części swoich 

przywilejów i placówka zaczęła funkcjonować zdalnie. Do końca 2020 roku Seniorzy nie do-

czekali się otwarcia placówki. 

Przed pracownikami stanęły nowe zadania. Zostały przygotowane cotygodniowe  pa-

kiety do samodzielnej pracy w ramach zdalnych zajęć w domach. Znajdowały się w nich ma-

teriały i ćwiczenia usprawniające pamięć, różne łamigłówki i zagadki, materiały do treningu 

manualnego oraz przygotowany przez panią rehabilitant zestaw ćwiczeń fizycznych. Pensjo-

nariusze codziennie otrzymywali ciepły posiłek. 

W okresie funkcjonowania ośrodka, zanim został czasowo zamknięty, pensjonariusze 

z Dziennego Domu SENIOR+ w 2020 roku korzystali z zajęć terapeutycznych m.in. z zajęć 

z fizjoterapeutą (rehabilitacja grupowa i indywidualna), z zajęć z wychowawcami z terapii 

zajęciowej na których seniorzy nabywali umiejętności manualne. Prowadzone były zajęcia 

i pogadanki ze specjalistami z różnych dziedzin promujących zdrowie. 

Codziennie odbywały się zajęcia o charakterze integracyjnym, tj. spotkania przy ka-

wie, wspólne rozmowy i wspominania . Seniorzy korzystali również z zajęć edukacyjnych 

z wykorzystaniem gier edukacyjnych, zajęć wspomagających pamięć, tj. różne quizy stymulu-

jące pamięć, zadania logiczne. 

Dzienny Dom SENIOR+ przyczynia się do poprawy jakości życia osób starszych, prze-

ciwdziałania uczuciu osamotnienia, izolacji społecznej. Wszystkie zajęcia prowadzone 

w Dzienny Dom SENIOR+ mają na celu podniesienie aktywności fizyczne i psychicznej senio-

rów. 

W okresie od czerwca do grudnia z usług Dziennego Domu Pobytu SENIOR + w Pie-

trowicach Wielkich skorzystało łącznie 14 osób (1 mężczyzna, 13 kobiet). Łącznie w ciągu 

całego okresu funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ od marca do grudnia z usług skorzy-
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stało 17 osób (2 mężczyzn i 15 kobiet). Na koniec grudnia z usług skorzystało 12 osób. Na 

chwilę obecną są trzy miejsca wolne.  

 

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 

 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 ratowni-

czo-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. 



RAPORT O STANIE GMINY PIETROWICE WIELKIE ZA ROK 2020  

34 
 

Wszystkie jednostki są wyposażone w profesjonalny sprzęt i pojazdy przygotowane 

do działań ratowniczo-gaśniczych, gotowości operacyjnej do walki z pożarami i innymi  

klęskami żywiołowymi. Dodatkowo na bieżąco przeprowadzane są remonty obiektów.  

Strażacy ochotnicy uczestniczą w licznych szkoleniach oraz zawodach sportowo-

pożarniczych.  

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 

 

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 
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Suma zdarzeń przedstawionych w tabelach powyżej nie obrazuje całości prac straża-

ków 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 

Razem 288 1163 129 1580 

 

 
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 

być np. usunięcia drzew, przeszkód na drodze, itp. Jeżeli chodzi o pożary Gmina jest na pią-

tym miejscu. 

W 2020 roku, przy dużym zaangażowaniu jednego z Radnych Powiatowych, Gmina 

pozyskała środki z Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz 

Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości dotację na zakup samochodu ra-

towniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krowiarkach. Ponadto Gmina udzieli-

ła dotacji w wysokości 449.500,00 zł. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietrowicach Wiel-

kich na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Zakup wyposażenia i sprzętu 

ratownictwa do ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pietrowice Wielkie 

zostały dofinansowane ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości.  

W ramach wydatków inwestycyjnych dokończono modernizację schodów przy bu-

dynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietrowicach Wielkich, natomiast w miejscowości 
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Gródczanki zostało rozpoczęte wykonanie ocieplenia Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z do-

budową pomieszczenia przeznaczonego na szatnię. Rozpoczęto budowę garażu dla Ochotni-

czej Straży Pożarnej w Samborowicach.  

 

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. 

interwencje. Dzielnicowy przydzielony do pracy w Gminie wykazuje się dużą znajomością 

środowiska i znajomością Gminy. W czasie trwania pandemii COVID-19 wykazał się dużym 

zaangażowaniem i służył pomocą. Dzielnicowy współpracuje również z Komendą Powiatową 

w Raciborzu. Komenda jest właściwa jednostką do obsługi Gminy Pietrowice Wielkie. Współ-

praca układa się bardzo dobrze, Komenda reaguje na uwagi ze strony Gminy i podejmuje 

środowisko gminne  

 

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 2020 roku w Gminie Pietrowice Wielkie odnotowano 1 dzień z ogłoszonym III po-

ziomem alarmu smogowego. Na bieżąco przeprowadzano kontrole prawidłowego spalania 

w piecach centralnego ogrzewania szczególnie w zakresie jakości paliwa. Przeprowadzono 

łącznie 28 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 zgło-
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szeniach 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, ogranicze-

niach w jakości stosowanego opału obowiązujących na terenie województwa śląskiego oraz 

o terminach wymiany pieca centralnego ogrzewania na piec 5 klasy.  

Gmina od 2019r. uczestniczy w projekcie grantowym „Gminy z dobrą energią"  

- wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachod-

niego 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 miesz-

kańców gminy, którzy przeprowadzają wymianę pieca centralnego ogrzewania. Program jest 

możliwy do zrealizowania dzięki uzyskaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska w Katowicach. Poziom dofinansowania wynosi maksymalnie 4.000,00 zł 

dla posesji.  Dodatkowym programem, z którego mogą skorzystać mieszkańcy naszej Gminy 

to „Czyste Powietrze”. Program „Czyste Powietrze”, realizowany w ramach porozumienia                   

z WFOŚiGW w Katowicach, polega na poprawie efektywności energetycznej i zmniejszeniu 

emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska. Program obejmuje 

wymianę starych pieców i kotłów na paliwo stałe, wymianę okien i drzwi, docieplenie domu 

bądź też instalację fotowoltaiczną.  

W 2020r. udzielono dofinansowania dla 65 inwestycji.  

Ochrona wód 

Aktualna gospodarka ściekowa realizowana na terenie Gminy Pietrowice Wielkie 

oparta jest w większości na zamontowanych 1377 Przydomowych Biologicznych Oczyszczal-

niach Ścieków (PBOŚ) (90% terenu Gminy), pozostała część gospodarki ściekowej oparta  

jest na zbiornikach bezodpływowych tzw. szambach zlokalizowanych na terenie posesji 

mieszkalnych.  
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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.  

Ochrona przed hałasem 

W 2020r. nie odnotowano na terenie gminy Pietrowice Wielkie narażenia na hałas 

drogowy. Nie stwierdzono występowania na terenie Gminy zakładów o szczególnej uciążli-

wości dla środowiska w zakresie hałasu.    

Ochrona ziemi 

W 2020r. na terenie Gminy nie istniało żadne legalne składowisko odpadów komu-

nalnych. Zlokalizowano łącznie 3 dzikie wysypiska odpadów. Nie stwierdzono pożarów dzi-

kich wysypisk na terenie gminy. 

 

Gmina Pietrowice Wielkie objęła systemem zbiórki odpadów komunalnych nieru-

chomości zamieszkałe. Właściciele pozostałych nieruchomości i przedsiębiorcy zawierają 

umowę na wywóz odpadów we własnym zakresie. 

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Pietrowice Wielkie nr XII/95/2019 z dnia  

7 października 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpa-

dami komunalnymi, w roku 2020 obowiązywały następujące stawki 

Lp. Rodzaj gospodarstwa 

Opłata miesięczna od gospodarstwa 

Prowadzącego 
selektywną zbiórkę 

Nieprowadzącego 
selektywnej zbiórki 

1. 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 2020 roku (wg stanu na 31.12.2020 r.) 
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wyniosła 1.733.915,30 zł natomiast do budżetu wpłynęło 1.696.287,27 zł. Reszta należności 

podlega ściągnięciu w trybie egzekucyjnym. 

Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów z terenu Gminy w 2020r. zajmowała się 

firma „Naprzód” Sp. z o.o., która wygrała przetarg na realizacje tego zadania.  

 Od mieszkańców gminy Pietrowice Wielkie w 2020 r z posesji zamieszkałych odebra-

no 2300 Mg co daje średnio 191,69 Mg co miesiąc, natomiast z punk selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych odebrano 280,67 Mg średnio na miesiąc 35,08 Mg.  

Na terenie Gminy w 2020 r do sierpnia funkcjonował punk selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych.  Do punktu przywożone były odpady przez mieszkańców Gminy ob-

jętych systemem zbiórki.  

W miesiąca od września do grudnia punk selektywnego zbierania odpadów komunal-

nych był nieczynny z powodu prac budowlanych związanych z modernizacją PSZOK. 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

Cały obszar Gminy Pietrowice Wielkie objęty jest obowiązującym Planem Zagospoda-

rowania przestrzennego  - 100% gruntów.  

W 2020r. nie wydawano żadnych decyzji o warunkach zabudowy oraz nie prowadzono w tym  

zakresie postępowań administracyjnych. Podjęte zostały uchwały Rady Gminy w sprawie  

zmian w Planie Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków  

zagospodarowania przestrzennego. 

 

  

GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA 

Na początku 2020 r. zasób mieszkaniowy Gminy obejmował następujące mieszkania: 

• przy ul. Fabrycznej 21, Pietrowice Wielkie – w budynku znajduje się 9 mieszkań,  

o powierzchni: 60,95 m2, 44,38 m2, 84,10 m2, 56,70 m2, 55,40 m2, 49,45 m2, 58,65 m2, 

56,86 m2, 42,45 m2; łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 508,94 m2, o prze-

ciętnej 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; 
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• przy ul. 1 Maja 16, Pietrowice Wielkie – w budynku znajduje się 5 mieszkań, o powierzch-

ni: 57,53 m2, 81,20 m2, 62,85 m2, 105,21 m2, 15,88 m2, łączna powierzchnia mieszkań 

w tym budynku to 322,67 m2, o przeciętnej liczbie izb 3; 

•  przy ul. 1 Maja 17, Pietrowice Wielkie – w budynku znajdują się 4 mieszkania, o po-

wierzchni: 67,23 m2, 59,87 m2, 38,63 m2, 40,88 m2, łączna powierzchnia mieszkań w tym 

budynku to 206,61 m2, o przeciętnej liczbie izb 4; 

•  przy ul. 1 Maja 34, Pietrowice Wielkie– w budynku znajdują się 4 mieszkania, o po-

wierzchni: 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:  

19,58 m2, 50,70 m2, 18,15 m2, 26,39 m2, 18,96 m2, 18,54 m2, 37,45 m2, 62,55 m2, łączna 

powierzchnia mieszkań w tym budynku to 252,32 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, 50,88 m2, 49,36 m2, łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku  

to 217,96 m2, o przeciętnej liczbie izb 4; 

•  przy ul. Zamkowej 1, Krowiarki – w budynku znajduje się 9 mieszkań, o powierzchni: 

93,79 m2, 40,64 m2, 41,11 m2, 43,28 m2, 44,94 m2, 43,41 m2, 45,35 m2, 38 m2, 35,20 m2, 

łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 425,72 m2, o przeciętnej liczbie izb 5; 

•  przy ul. Kasztanowa 14, Krowiarki – w budynku znajduje się 17 mieszkań, o powierzchni: 

50,17 m2, 50,98 m2, 64,24 m2, 51,52 m2, 28,90 m2, 22,56 m2, 50,98 m2, 28,19 m2, 50,99 

m2, 35,84 m2, 50,17 m2, 50,59 m2, 46,01 m2, 71,29 m2, 26,63 m2, 43,48 m2, 48,58 m2, łącz-

na powierzchnia mieszkań w tym budynku to 771,12 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, 38,81 m2, 59,40 m2, łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 117,75 

m2, o przeciętnej liczbie izb 2; 

• przy ul. Wyzwolenia 64, Krowiarki – w budynku znajduje się 6 mieszkań, o powierzchni: 

87,68 m2 (połączone mieszkania nr 6 i 7), 42,80 m2, 63,33 m2 (połączone mieszkania nr 3 

i 4), 45,43 m2; łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 239,24 m2 o przeciętnej 

liczbie izb 3; 
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• przy ul. Wiejska 16, Gródczanki – w budynku znajdują się 3 mieszkania, o powierzchni: 

40,43 m2, 69,28 m2 (połączone mieszkania nr 7 i 9), łączna powierzchnia mieszkań w tym 

budynku to 109,71 m2, o przeciętnej liczbie izb 2; 

• przy ul. Szkolna 1, Maków – w budynku znajdują się 3 mieszkania, o powierzchni: 71,57 

m2, 65,16 m2, 52,09 m2, łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 188,82 m2,  

o przeciętnej liczbie izb 6; 

• przy ul. Raciborska 40, Maków – w budynku znajdują się 4 mieszkania, o powierzchni: 

44,93 m2, 39,57 m2, 39,83 m2, 40,20 m2, łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku  

to 164,53 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; łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku  

to 235,77 m2, o przeciętnej liczbie izb 2; 

• przy ul. Średniej 40 Samborowice – w budynku znajdują się 3 mieszkania, o powierzchni: 

120,96 m2, 80,40 m2, 74,47 m2; łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku  

to 275,83 m2 

• przy ul. 1 Maja 11, Pietrowice Wielkie – w budynku znajduje się 5 mieszkań, o powierzch-

ni: 69,69 m2, 57,05 m2, 39,86 m2, 42,72 m2, 34,68 m2, łączna powierzchnia mieszkań 

w tym budynku to 244,00 m2 o przeciętnej liczbie izb 5; 

Łącznie w zasobach Gminy, na dzień 1 stycznia 2020 roku znajdowało się 98 miesz-

kań, a na dzień 31 grudnia 2020 roku – 98 mieszkań. Przeciętna powierzchnia użytkowa 

mieszkania wynosiła 52 m2, a ogółem, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy – 

0,30 m2. 

W 2020 roku nie oddano do użytkowania żadnych mieszkań, znajdujących się w zaso-

bie Gminy. Niewykorzystanych było 11 mieszkań. Przyczyną niewykorzystania tych mieszkań  

był fakt, że mieszkania te kwalifikowały się do generalnego remontu.  

Na dzień 1 stycznia 2020 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie 

Gminy wynosiły łącznie 64.394,51 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 r. była to kwota 93.645,59 zł.  

W ramach większych inwestycji wykonano w 2020 roku termomodernizację wraz 

z budową wewnętrznej instalacji gazowej i co w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych 

w Pietrowicach Wielkich  zlokalizowanych przy ul. 1 Maja 16, ul. 1 Maja 11, ul. Fabryczna 21. 
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Wykonano również prace remontowe związane między innymi z remontem i uszczel-

nienie pokrycia dachowego i obróbek blacharskich na budynkach, naprawa rynien, najwięk-

sze wydatki poniesiono na remont i wymianę instalacji elektrycznych. 

W 2020 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 9368,26 zł. Beneficjen-

tami było 6 osób. Podstawą ich przyznania było dokument stwierdzający prawo do lokalu, 

dokumenty potwierdzające dochód i dokumenty potwierdzające wydatki. Kwota najniższego 

dodatku wynosiła 78 zł, natomiast kwota najwyższego dodatku – 341,32 zł.  

W związku z przyznaniem dodatku energetycznego wydano 6 decyzji, z czego 4 decyzje dla 

gospodarstw domowych o liczbie mieszkańców od 2 do 4 oraz 2 decyzje dla rodzin z 5 i wię-

cej domownikami. Łączna kwota przyznanych dodatków energetycznych wynosiła 488,27 zł. 

W ciągu roku 2020 r. na mieszkanie oczekiwało 35 osób. 

 

INFRASTRUKTURA DROGOWA I TRANSPORT 

Gmina Pietrowice Wielkie posiada ok. 75 km dróg, w tym: drogi gminne publiczne, 

drogi transportu rolnego, drogi gruntowe i utwardzone tłuczniem. Przez teren Gminy prze-

biegają również drogi powiatowe i wojewódzkie.  

W roku 2020 Gmina wykonała między innymi zadania, które dotyczyły: 

 w miejscowości Krowiarki została wykonana ścieżka edukacyjna o tematyce ekologicznej 

ścieżka znajduje się przy kompleksie stawów, 

 w sołectwie w Żerdziny przy ulicy Pawłowskiej został wykonany fragment chodnika, 

 przy nowopowstałej tężni solankowej i wieży widokowej w Pietrowicach Wielkich została 

wykonana infrastruktura rekreacyjno – turystyczna, 

 wykonano odprowadzenia wód deszczowych w Krowiarkach odnoga ul. Folwarcznej  

(kanalizacja deszczowa), 

 wybudowano część chodnika przy ul. Pawłowskiej w Żerdzinach, 

 wykonano plantowanie drogi polnej pomiędzy Pawłowem a Makowem i utwardzenie 

drogi transportu rolnego – Żerdziny. 

Ponadto w wyniku przeprowadzonego scalania na terenie miejscowości Krowiarki 

i Amandów zostały wykonane drogi transportu rolnego i wyczyszczono rowy melioracyjne. 

Koszt scalania to kwota 10.996 tys. 
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Gmina również dołożyła starań, aby wykonano pierwszy odcinek przebudowy drogi 

przy największej firmie działającej w Kornicach. W trakcie jest budowa drugiego odcinka nie-

zbędnego do skomunikowania miejscowości Kornice, Maków i Pawłów. Przebudowa drogi to 

koszt około 7 mln.  Warto jeszcze nadmienić, że Gmina wystarała się o teren niezbędny do 

budowy skrzyżowania z Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej  w Kornicach.  

 

WODOCIĄGI I KANALIZACJA 

Gmina Pietrowice Wielkie została skanalizowana w systemie Przydomowych Biolo-

gicznych Oczyszczalniach Ścieków (PBOŚ). Na koniec 2020 roku było to 1382 oczyszczalni.  

Stan sieci kanalizacji deszczowej to ok. 95 km.  

W miejscowości Krowiarki przy ulicy Folwarcznej zostało wykonane odprowadzenie 

wód deszczowych fi 400mm – 132,5 mb 

 Stan sieci wodociągowej, magistrali i przyłączy na dzień 31 grudnia 2020r. to 153,99 

km, z czego sieci magistralne to 18,80 km, sieci rozgałęźne 98,25 i przyłącza 36,94. Budynki 

podłączone do sieci - 2071. W roku 2020 wybudowano sieci rozgałęźnej oraz przyłączy o dłu-

gości 300 m do 23 budynków. W 2020 roku kontynuowano wymianę przyłączy i odcinków 

sieci z rur stalowych na rury PE. Cała sieć wodociągowa jest wyposażona w 311 szt. hydran-

tów 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 przed-

siębiorczości. Urząd Gminy jest przyjazny przedsiębiorcom, co pozwala na zmniejszenie  

„bariery” administracyjnej. Na stronie internetowej Gminy udostępniony jest link do prze-

wodnika 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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W Gminie inwestuje się w infrastrukturę techniczną oraz przygotowanie terenu  

pod inwestycje. 

W 2020 roku na terenie Gminy zarejestrowanych było 270 firm, z czego 35 firm było 

zawieszonych a 12 firm prowadzi działalność wyłącznie w formie spółek. Firmy zlokalizowane 

na terenie gminy to firmy budowlane, rzemieślnicze i usługowe świadczące usługi dla spo-

łeczności 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 2020 roku utworzono 16 nowych firm a 8 zakończyło swoją działalność. Zdecydowaną 

większość przedsiębiorców stanowią mężczyźni, co ma wyraźny związek z rodzajem prowa-

dzonych 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, inno-

wacyjne produkty i technologie, co roku Gmina organizuje „Galę Przedsiębiorczości”, na któ-

rej wręczane są nagrody w określonych kategoriach. Wyróżnienia mają inspirować przyszłych 

i obecnych przedsiębiorców do dalszej aktywizacji.  

 

BEZROBOCIE 

Analizując dane Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu z kilku ubiegłych lat, 

widoczny jest nagły wzrost bezrobocia w całym powiecie raciborskim. Na koniec ubiegłego 

roku zarejestrowanych było 2006 osób bezrobotnych, w tym 1205 kobiet oraz 801 mężczyzn. 

Stopa bezrobocia była wyższa o 0,9% w porównaniu do roku 2019 i wynosiła 4,9%.  
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Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020

Kobiety 1424 1274 1113 1001 1205

Mężczyźni 878 753 544 637 801
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Bezrobocie w powiecie raciborskim w latach 2016-2020 

 

W Gminie Pietrowice Wielkie, w stosunku do roku 2019, liczba bezrobotnych wzrosła 

o 14 osób. Łącznie było 86 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy 

w Raciborzu. Nadal większość tych osób stanowiły kobiety. Było ich w Gminie 49, co stanowi 

57% wszystkich bezrobotnych, zaś 37 osób bezrobotnych to mężczyźni co daje 43% ogółu 

bezrobotnych. Ponad 32% wszystkich bezrobotnych stanowiły osoby do 30 roku życia.  

Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020

Kobiety 71 62 42 48 49

Mężczyźni 40 27 22 24 37
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EDUKACJA 

Zgodnie z art. 8 ust. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe „zakła-

danie i prowadzenie publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, należy do zadań  

własnych gminy”. 

W roku 2020  Gmina Pietrowice Wielkie była organem prowadzącym dla: 

1. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krowiarkach, w skład którego wchodzą: 

a) Przedszkole dwuoddziałowe 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 

5. Przedszkola w Pietrowicach Wielkich: 

a) Oddział zamiejscowy w Cyprzanowie 

b) Oddział zamiejscowy w Szkole Podstawowej w Pietrowicach Wielkich. 

 

Sieć przedszkoli w gminie i ilość dzieci korzystających w wychowania przedszkolnego 

kształtuje się następująco na przełomie ostatnich czterech lat szkolnych  

 

Wyszczególnienie 
W roku szkolnym 

2017/2018 
W roku szkolnym 

2018/2019 
W roku szkolnym 

2019/2020 
W roku szkolnym 

2020/2021 

Lp. Przedszkole: 
Liczba 

oddziałów 
Liczba 

oddzia-
łów 

Liczba 
oddziałów 

Liczba 
uczniów 

Liczba 
oddziałów 

Liczba 
uczniów 

Liczba   
oddziałów 

Liczba 
uczniów 

1. Krowiarki 1 2 2 25 2 37 2 35 

2. 
Pawłów,  
Maków 

2 2 2 50 2 48 2 49 

3. Samborowice 1 1 1 19 1 20 1 16 
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4. 
Pietrowice 
Wielkie 
 i Cyprzanów 

5 6 6 129 6 126 6 136 

Ogółem: 9 208 11 11 11 231 11 236 

 

Wychowanie przedszkolne 

Z przedstawionych danych wynika, że ilość dzieci korzystających z wychowania przed-

szkolnego wzrasta. We wszystkich placówkach przedszkolnych dzieci objęte były opieką lo-

gopedyczną oraz gimnastyką korekcyjną. Dodatkowo dzieci przygotowywane są do posługi-

wania się językiem obcym nowożytnym tj. językiem angielskim oraz językiem niemieckim, 

jako językiem mniejszości narodowej. W przedszkolach 1 dziecko zostało objęte wczesnym 

wspomaganiem rozwoju oraz 1 dziecko posiada orzeczenie o kształceniu specjalnym. 

 

Ilość dzieci uczęszczających do przedszkoli według stanu na dzień 30.09.2020r. 

Wyszczególnienie 

Dzieci według roku urodzenia 

2017 2016 2015 2014 Ogółem 

Przedszkole Krowiarki 7 10 8 10 35 

Przedszkole Pawłów i Maków 10 10 13 16 49 

Przedszkole Samborowice 4 3 4 5 16 

Przedszkole Pietrowice Wielkie  
i Cyprzanów 

27 31 39 39 136 

Ogółem 48 54 64 70 236 

Dzieci zameldowane 65 49 53 67 234 

Dzieci uczęszczające do przed-
szkola w stosunku do dzieci 
zameldowanych 

74% 110% 121% 104% 101% 

 

Z tabeli przedstawionej powyżej wynika, że z wychowania przedszkolnego korzysta 

ponad 101% wszystkich zameldowanych w Gminie Pietrowice Wielkie dzieci w wieku 3-6 lat 

gdyż do przedszkoli uczęszcza 19 dzieci niebędących mieszkańcami gminy Pietrowice Wielkie. 

 

Szkoły Podstawowe 

Na terenie Gminy Pietrowice Wielkie funkcjonują 4 szkoły podstawowe. Poniższa  

tabela przedstawia ilość dzieci uczęszczających do poszczególnych szkół w okresie ostatnich 

czterech lat szkolnych. 
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Wyszczególnienie 

Szkoła Podstawowa w: 

W roku szkolnym 
2017/2018 

W roku szkolnym 
2018/2019 

W roku szkolnym 
2019/2020 

W roku szkolnym 
2020/2021 

Liczba 
oddziałów 

Liczba 
uczniów 

Liczba 
oddziałów 

Liczba 
uczniów 

Liczba 
oddziałów 

Liczba 
uczniów 

Liczba 
oddziałów 

Liczba 
uczniów 

1. Krowiarkach 6 65 6 67 6 59 6 59 

2. Pawłowie 5 57 6 70 6 70 5 54 

3. Samborowicach 5 44 6 45 6 44 6 43 

4. Pietrowicach Wielkich 14 266 16 308 16 311 16 330 

5. Cyprzanowie 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Razem 30 432 34 490 34 484 33 486 

6. 

Oddziały gimnazjalne  
w Pietrowicach Wiel-
kich 

6 132 4 75 0 0 0 0 

 
Ogółem 36 564 38 565 34 484 33 486 

 

 

W szkołach tych kształciło się:  

 6 uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym, 

 66 uczniów w oddziale sportowym w Szkole Podstawowej w Pietrowicach Wielkich  

 322uczniów uczyło się dodatkowo języka niemieckiego, jako języka mniejszości narodo-

wej. 

 

Wydatki na poszczególne placówki oświatowe kształtowały się następująco: 

Zatrudnienie w oświacie 

Rok 
Subwencja 
oświatowa 

Wydatki 
oświatowe 
OGÓŁEM 

Zespół Szkol-
no-

Przedszkolny 
Pawłów 

Zespół  
Szkolno-

Przedszkolny  
Krowiarki 

Zespół Szkolno-
Przedszkolny  
Samborowice 

Szkoła Podsta-
wowa Pietrowice 

Wielkie 

Przedszkole 
Pietrowice 

Wielkie 

2016 7 352 918,00 9 194 651,82 1 597 836,87 1 200 864,39 1 173 439,92 3 862 434,29 908 779,50 

2017 7 216 884,00 9 790 560,18 1 673 406,04 1 248 782,24 1 250 920,33 4 136 014,38 984 404,88 

2018 7 057 551,00 10 390 912,37 1 795 651,58 1 309 255,83 1 317 596,90 4 113 057,78 1 070 231,55 

2019 7 144 763,00 10 595 838,31 1 825 761,33 1 482 646,70 1 307 384,22 4 108 710,04 1 236 944,18 

2020 6 802 624,00 10 620 313,08 1 914 735,83 1 464 517,65 1 235 980,66 4 117 061,35 1 391 953,17 
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Zatrudnienie nauczycieli 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 nau-

czycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy (co daje 10,27 etatu). Statystycznie na 1 etat na-

uczyciela przypada 9,24 dzieci szkolnych i przedszkolnych.  

 

Zatrudnieni nauczyciele wg form zatrudnienia na dzień 30.09.2020r 

  Forma zatrudnienia 

 

 mianowanie na czas określony na czas nieokreślony Razem 

etaty % ogółu etaty % ogółu etaty % ogółu etaty 

ZSP Krowiarki 9 72 1,79 14 1,72 14 12,51 

ZSP Pawłów 10 67 2,90 19 2 14 14,90 

ZSP Samborowice 5,37 52 1,64 16 3,39 32 10,40 

SP Pietrowice W 25,94 79 3,10 9 4 12 33,04 

P. Pietrowice W 5 56 1 11 3 33 9 

Razem 55,31 69 10,43 13 14,11 18 79,85 

 

W roku szkolnym 2019/2020 wyższy stopień awansu zawodowego - nauczyciela mia-

nowanego uzyskał 1 nauczyciel z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krowiarkach. 

 

Wyniki uczniów z zewnętrznych egzaminów: 

Szkoła Podstawowa 

Grupa Średni wynik 

Język polski % Matematyka % Język angielski % Język niemiecki % 

Województwo Śląskie 59,29 45,67 55,24 48,46 

Powiat Raciborski 57,65 43,30 53,26 51,83 

Gmina Pietrowice W 56,71 42,94 48,74 57,46 

SP Pietrowice W 56,65 43,15 53,33 57,46 

SP Pawłów 56,91 42,18 37,45 - 
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Uczniowie szkół podstawowych brali udział w zajęciach ogólnorozwojowych z ele-

mentami gimnastyki korekcyjnej. Gmina na ten cel pozyskała środki finansowe z Minister-

stwa Sportu i Turystyki.  

W wyniku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego szkoły i przedszkola przeszły 

na nauczanie zdalne. Zakupiono 35 laptopów wraz z oprogramowaniem do prowadzenia 

zdalnej nauki. Środki pozyskano z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyelimi-

nowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wy-

sokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – 

wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego „Zdalna Szkoła” 

i „Zdalna szkoła+”. Wszystkie placówki oświatowe prowadziły stołówki, w których dzieci ko-

rzystały z ciepłych posiłków.  

 

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie w 2020 r. przyznał nagrody dla 61 uczennic i uczniów. 

Nagrody za wysokie osiągnięcia w nauce i wzorowe zachowanie otrzymało 3 uczniów z ZSP 

w Pawłowie, 7 uczniów z ZSP w Samborowicach, 2 uczniów z ZSP w Krowiarkach, 35 uczniów 

ze Szkoły Podstawowej w Pietrowicach Wielkich oraz 14 uczniów szkół ponad gimnazjalnych.  

Na terenie gminy funkcjonowała do czerwca 2020 r.  jedna placówka opieki wobec 

dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 roku życia. Gmina wspierała placówkę dotacją ce-

lową w wysokości 200,- zł na każde dziecko objęte opieką opiekuna dziennego oraz dodat-

kowo 200,- zł dla mieszkańca naszej gminy. Ogółem przekazała 25.000,- zł dotacji.  

 

 

CZYTELNICTWO I IMPREZY BIBLIOTECZNE 

 

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 

W gminie w 2020 r. funkcjonowało 5 bibliotek, Biblioteka Centralna w Pietrowicach 

Wielkich oraz 4 Filie Biblioteczne w Makowie, Pawłowie, Krowiarkach i Samborowicach. Bu-

dynek biblioteki w Pietrowicach Wielkich dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Biblioteki funkcjonują w formie Instytucji Kultury. 
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Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosił 50249 woluminów, natomiast na koniec roku 

– 49115 woluminów. W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła 

7,65 na dzień 1 stycznia 2020 r. oraz 7,49 na dzień 31 stycznia 2020 r . 

 

Zbiory biblioteczne stan na 31 grudnia 2020r. 

 

stan na 

31.12.19 

Przybyło(wol.) 
Ubytki  

(wol.) 

stan na 

31.12.20 
ogółem 

w tym z 

zakupu 
dary 

Pietrowice 

Wielkie 
17862 512 214 298 156 18218 

Krowiarki 9759 289 132 157 879 9169 

Maków 5591 142 103 39 92 5641 

Pawłów 8310 192 124 68 284 8218 

Samborowice 8727 189 134 55 1047 7869 

Suma 50249 1324 707 617 2458 49115 

 

Struktura zakupu – źródła finansowania 

 

 

Wartość 

zakupu ze 

środków 

własnych 

Wartość 

zakupu 

ze środ-

ków BN 

Wartość 

zakupu 

Wartość 

darów 

 

Zakup ze 

środków 

własnych 

 

Zakup 

BN* 
dary suma 

Pietrowice 

Wielkie 
150 64 298 512 2903,46 1235,83 4139,29 2874,00 

Krowiarki 130 2 157 289 2847,10 32,83 2879,93 1264,00 

Maków 68 35 39 142 1240,27 668,20 1908,47 262,00 

Pawłów 91 33 68 192 1790,40 728,96 2519,36 672,00 

Samborowice 133 1 55 189 2770,47 26,18 2796,65 452,00 

 572 135 617 1324 11551,70 2692,00 14243,70 5524,00 

*BN- Biblioteka Narodowa 
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Czytelnicy 

Podział wg.grup wiekowych 

 
razem do lat 5 6-12 13-15  16-19  20 -24  25-44  45-60  

Pow. 

60  

Pietrowice 
Wielkie 

461 50 118 33 41 26 78 61 54 

Krowiarki 182 16 70 17 6 7 28 23 15 

Maków 112 8 32 11 12 5 28 8 8 

Pawłów 170 10 70 18 8 5 24 26 9 

Samborowice 86 6 33 10 4 3 8 15 7 

razem  1011 90 323 89 71 46 166 133 93 

 

Podział wg.zajęcia wykonywanego 

 M S U P R I Nz suma 

Pietrowice 
Wielkie 191 16 66 35 5 20 128 461 

Krowiarki 93 6 24 13 0 2 44 182 

Maków 55 3 7 20 1 4 22 112 

Pawłów 94 6 22 12 7 6 23 170 

Samborowice 48 2 11 7 1 1 16 86 

 481 33 130 87 14 33 233 1011 

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 – nie zatrudnieni ( dzieci do lat 5, emeryci, bezrobotni, renciści, pozostający na utrzyma-

niu współmałżonka). 

Wypożyczenia  

 

 
Wypożyczenia 

książek 

W tym 

Literatura  

dziecięca 

Literatura 

piękna 

Literatura 

popularno-

naukowa 
 

Pietrowice 10417 3876 6008 533 
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Wielkie 

Krowiarki 4711 3139 846 606 

Maków 1714 963 704 47 

Pawłów 2730 1509 1118 103 

Samborowice 1838 1030 801 7 

razem 21410 10517 9597 1296 

 

Odwiedziny: 

  
wszyscy odwiedzają-

cy (przejście przez 
próg) 

razem  
czytelnicy 

do lat 15 pow. 16 

Pietrowice Wielkie 5959 2726 1096 1630 

Krowiarki 3206 1228 950 278 

Maków 737 479 231 248 

Pawłów 1293 1007 654 353 

Samborowice 679 572 363 222 

razem 11864 6012 3294 2731 

 

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 

Biblioteka w roku 2020 prowadziła ograniczoną działalność, z uwagi na pandemię 

COVID-19. W pierwszym kwartale roku, do 16 marca biblioteki pracowały normalnie. Prowa-

dzono obsługę czytelników, odbywały się imprezy mające na celu promocję oraz działalność 

kulturalno- oświatową, współpracowano z przedszkolami i szkołami. W czasie ferii zimowych 

w bibliotekach były organizowane imprezy dla dzieci; zajęcia plastyczne, taneczne, wyjazd do 

kina i muzeum w Raciborzu, bal karnawałowy, gry i zabawy na świeżym powietrzu. Odbywały 

się cykliczne spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki w Pietrowicach Wielkich 

Z uwagi na obostrzenia epidemiologiczne wprowadzone od 16 marca 2020r. do końca 

grudnia w bibliotekach nie prowadzono działalności kulturalno-oświatowej z udziałem pu-

bliczności. Nie działały koła zainteresowań, została zawieszona współpraca ze szkołami 

i przedszkolami. 

W okresie od 16 marca do 5 maja 2020r. w związku z Rozporządzeniem Rady Mini-

strów biblioteki - tak jak i inne instytucje kultury - zostały zamknięte dla czytelników. W pla-
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cówkach odbywały się prace porządkowe i kancelaryjne. Bibliotekarze przeglądali księgo-

zbiór, usuwano książki zniszczone, zdezaktualizowane, niewypożyczane powyżej 10 lat. Pra-

cownicy sporządzali spisy ubytków. Selekcja była bardzo szczegółowa, w jej wyniku z księgo-

zbioru, wycofano stosunkowo dużą ilości książek - 2458 woluminów o wartości 1.541,04 zł., 

(średnia wartość wycofywanej książki 0,62 zł.).  

W czasie, w którym biblioteka nie obsługiwała bezpośrednio czytelników w Pietrowi-

cach Wielkich pracownicy szyli maseczki ochronne dla mieszkańców gminy. W pietrowickiej 

bibliotece mieścił się punkt wydawania maseczek. Kontakt oraz obsługa czytelników odbywa-

ła się  telefonicznie lub przez profil biblioteki na portalu Facebook. Bibliotekarki dostarczały 

zamówione książki bezpośrednio do domów.  

Biblioteki zostały otwarte 5 maja i od tego czasu działają w reżimie sanitarnym, zale-

conym przez Bibliotekę Narodową. Wszyscy czytelnicy i pracownicy muszą przebywać w ma-

seczkach ochronnych, konieczne jest dezynfekowanie rąk oraz powierzchni. Wydzielone zo-

stały oddzielne strefy zwrotu i wypożyczania książek. Wszystkie książki zwracane przez czy-

telników poddawane są trzydniowej kwarantannie, foliowe okładki przemywane płynem 

dezynfekcyjnym. W związku z zamknięciem i ograniczaniem działalności nastąpiły spadki wy-

pożyczeń i odwiedzin. Dodatkowo Filia Instytucja kultury, jaką jest Gminna Biblioteka Pu-

bliczna w Pietrowicach Wielkich, pozyskała dodatkowe środki na zakup księgozbioru z Mini-

sterstwa Kultury i Sztuki, była to kwota 2.690,00 zł.,  za które zakupiono 135 książek.  

Gminna Biblioteka Publiczna w Pietrowicach Wielkich podpisała umowę z Konsorcjum 

Zintegrowanych Systemów Zarządzania Biblioteką SOWA. Został zakupiony nowy system 

biblioteczny, który będzie wdrażany w 2021r., w pierwszym okresie zostanie przeprowadzo-

ny transfer danych (opisy katalogowe książek, akcesje, przydziały, księgi inwentarzowe) 

z systemu Patron na systemu SOWA a następnie będą prowadzone prace związane z retro-

spekcją pozostałego księgozbioru bibliotek. Do bibliotek został zakupiony sprzęt kompute-

rowy niezbędny do przeprowadzenia informatyzacji procesów bibliotecznych i są to między 

innymi trzy stanowiska komputerowe, laptop, specjalistyczna drukarka kodów kreskowych, 

czytniki kodów kreskowych.  
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ORGANIZACJA ŻYCIA SPOŁECZNEGO 

W Gminie w 2020 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 

przy Centrum Społeczno-Kulturalnym. W świetlicach odbywają się różne imprezy sołeckie  

o charakterze kulturalnym, a także dwa razy w roku spotkania z władzami Gminy. Niestety 

w 2020 roku, z powodu pandemii koronowirusa, świetlice były nieczynne. Nie odbywały się 

żadne spotkania sołeckie. Tętniące zazwyczaj życiem obiekty, musiały zaprzestać swojej dzia-

łalności.  

Przy gminnej instytucji kultury, jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna, funkcjonuje 

dziecięcy zespół taneczny „Gwiazdeczki”, który również z powodu pandemii od marca 2020 

roku zawiesił swoją działalność. 

W 2020 roku funkcjonująca przy bibliotece nieformalna  grupa pasjonatów nordic 

walking „Kije bez limitu” prowadziła zajęcia na wolnym powietrzu z zachowaniem reżimu 

sanitarnego. Do grupy należy ok.25 osób, a zajęcia prowadzone są przez instruktora nordic 

walking raz w tygodniu.  

  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, jednak od marca 2020 roku w centrum prowa-

dzono ograniczoną działalność dostosowaną do wymogów i reżimu sanitarnego. 

 

 

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 podsta-

wowych oraz zajęcia ogólnorozwojowe dla uczniów szkół z terenu gminy z elementami gim-

nastyki korekcyjnej. W 2020 roku z powodu pandemii nie realizowano zajęć związanych 

z nauką pływania. W ramach wydatków na tak zwany „sport w szkole” organizowane są mię-
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dzy innymi wyjazdy dzieci na zawody sportowe , które w 2020 roku również ograniczono do 

minimum ze względu na obostrzenia związane z epidemią koronowiusa. 

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 2020 roku udzielono dotacje i wypłacono dotacje dla Ludowych i Uczniowskich  

Klubów Sportowych. W tym miejscu należy pochwalić się sukcesem zawodniczek Uczniow-

skiego Klubu Sportowego START II Pietrowice Wielkie, które zdobyły tytuł Mistrzyń Śląska 

rocznika 2009 w piłce ręcznej. To pierwszy w historii klubu tak ważny tytuł wywalczony przez 

najmłodszą kadrę.  

W Gminie dokłada się wszelkich starań, aby obiekty sportowe były dobrze utrzymane. 

Zakupiono i zamontowano tablicę wyników na halę w Pietrowicach Wielkich oraz drzwi na 

halę sportowo-widowiskowa również w Pietrowicach Wielkich. Rozpoczęto budowę boiska 

wielofunkcyjnego w sołectwie Lekartów. 

W ramach wsparcia działań w zakresie sportu w 2020 roku na terenie Gminy zorgani-

zowano 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.  

Łączne wydatki na sport w 2020 wyniosły 283.678,75 zł., co stanowi 0,88% budżetu 

ogółem. 

 

SPRAWY ADMINISTRACYJNE 

W 2020 roku: 

 wydano 2859 decyzji podatkowych. Wysłano upomnienia w ilości 556 sztuk, z tego prze-

kazano 204 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych. Postanowienia w ilości 214 

sztuk dotyczyły np. zarachowania wpłat lub wszczęcia i zapoznania z materiałami  

prowadzonego postępowania. Wystawiono również 36 zaświadczeń o niezaleganiu  

w podatkach i 52 o powierzchni gospodarstwa. Wydano 217 decyzji w sprawie zwrotu 

podatku akcyzowego producentom rolnym. Ponadto w referacie podatkowym wystawio-

no około 281 dokumentów dotyczących odpowiedzi na różne inne pisma jak i informacji 

do Urzędów Skarbowych w sprawie dokonanych wpłat.  

W referacie Oświaty wydano: 
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 8 decyzji dotyczących kształcenia młodocianych.  

W zakresie spraw obywatelskich: 

 wydano 3 decyzje dotyczące wymeldowania administracyjnego oraz 106 zaświadczeń 

o zameldowaniu 

 wydano 1 decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców. 

 Urząd Stanu Cywilnego wydał łącznie 3 decyzje o zmianie imienia i nazwiska.  

Zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego wyda-

no łącznie w ilości 19 sztuk, 1 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 2020 roku: 

 wydano 1382 nakazów płatniczych za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków  

oraz 246 wezwań do zapłaty. 

 w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wydanych zostało 28 decyzji  

(np. umorzenia lub rozłożenia na raty opłat z gospodarowanie odpadami), wystawiono 

również 1989 informacji w formie „nakazów” płatniczych za odbiór odpadów komunal-

nych, 575 upomnień oraz przekazano 156 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbo-

wych w związku z niedokonaniem tychże opłat. W 209 przypadkach wydano postanowie-

nia w sprawie zarachowań nadpłat oraz rozksięgowaniu na koszty upomnienia  

 wydano 92 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 160 zaświadczeń, po 106 wypisów i wyrysów z planu 

oraz 20 postanowień dotyczących uzgodnienia wstępnego projektu podziału z miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego. Ponadto wydano 24 decyzji zatwierdzających 

podział nieruchomości. 

Łącznie wydanych zostało 3 stałe zezwolenia sprzedaż napojów alkoholowych. 

Jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy nie 

wydano ze względu na pandemię.  
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W ramach działań związanych z ochroną środowiska: 

 prowadzone były postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko  

i wydania decyzji środowiskowych, wydano 1 decyzję oraz prowadzone były 3 postępo-

wania dotyczące wydania decyzji uwarunkowań środowiskowych. 

 ponadto prowadzono łącznie 71 postępowania dotyczące wycinki drzew na terenie 

Gminy.  

W 2020 roku do Urzędu Gminy wpłynęło łącznie około 75 wniosków o udzielenie  

informacji publicznej. Najwięcej z nich otrzymał Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej 

i Rolnictwa (24 szt.) i Referat Organizacyjno-Prawny (12 szt.). 

Powyższe dane obrazują tylko część pracy urzędników, gdyż poruszane sprawy i opra-

cowane dokumenty trudno byłoby zliczyć. Zgodnie z kodeksem postępowania administracyj-

nego, wszystkie wnioski rozpatrywane są w terminie do 30 dni, jednakże w Urzędzie Gminy 

w Pietrowicach Wielkich w celu zadowolenia mieszkańców i jak najlepszej ich obsługi, decy-

zje i zaświadczenia wydawane są na bieżąco, bez zbędnej zwłoki.  

 

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA – KALENDARIUM CYKLICZNYCH IMPREZ 
GMINNYCH 

 

W 2020 roku odbyły się tylko dwie imprezy cykliczne - Eko-Cross po Gminie Pietrowice Wiel-

kie i Gala Przedsiębiorczości Gminy Pietrowice Wielkie. W związku z tym, że w marcu 2020 

roku rozpoczęła się epidemia wirusa COVID-19, pozostałe wydarzenia zostały odwołane.  

 

Eko-Cross po Gminie Pietrowice Wielkie 

Już po raz ósmy w Gminie Pietrowice Wielkie odbyła się impreza biegowa Eko-Okna 

Cross po Ziemi Pietrowickiej. Na starcie stawiło się 293 biegaczy, którzy zmierzyli się 

z dystansem dziesięciu kilometrów na malowniczej trasie Gminy Pietrowice Wielkie. Stawiła 

się rekordowa ilość biorących udział w biegu. 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.  
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Gala Przedsiębiorczości 

Każdego roku władze Gminy Pietrowice Wielkie wręczają "gospodarcze Oskary". Ko-

lejna, już XV Gala Przedsiębiorczości, odbyła się w lutym 2020 roku. W ramach wydarzenia 

wręczono statuetki w pięciu kategoriach, w tym jednej nowej, czyli w "Działalności społecz-

nej". Dla gości wystąpił kabaret „Koń Polski „ a także Mix Orchestra. Później odbył się uroczy-

sty 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. 
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PIETROWICE WIELKIE W SIECI 

Strona internetowa 

Kolejny rok działania strony internetowej Gminy Pietrowice Wielkie oraz Biuletynu In-

formacji Publicznej pokazał jaką ogromną siłę ma działanie mediów w dzisiejszych czasach 

oraz znacząco ułatwił dostęp Mieszkańców do usług świadczonych przez Nasz Urząd w czasie 

pandemii i lockdown. Dane znajdujące się na stronie internetowej były ciągle aktualizowane 

i uzupełniane tak, aby użytkownicy mieli dostęp do najświeższych informacji dotyczących 

wydarzeń w całej Gminie, relacji z wydarzeń kulturalnych, sportowych i gospodarczych. Takie 

działania pozwalają na lepszy kontakt z mieszkańcami, inwestorami oraz osobami odwiedza-

jącymi naszą Gminę. Ponadto gminny serwis internetowy umożliwia zapoznanie z usługami 

Urzędu oraz ułatwia przygotowanie dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy.  

Porównując dane Google Analitycs z rokiem 2019, liczba odwiedzających, korzystają-

cych z telefonów komórkowych minimalnie wzrosła. Pora odwiedzin strony nadal najwyższa 

jest w dni robocze w godzinach od około 8.00 do 15.00. Najczęściej odwiedzane strony to 

dane kontaktowe Urzędu Gminy, zamówienia publiczne oraz ogłoszenia dla Mieszkańców. 
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FACEBOOK 

Fanpage Gminy Pietrowice Wielkie pozwala na stały i szybki kontakt z użytkownikami, 

gdzie możemy być bliżej Mieszkańców, możemy szybko łączyć się ze społecznością lokalną 

i dzielić się ważnymi informacjami, na bieżąco publikując ważne dla Mieszkańców wiadomo-

ści i komunikaty. Profil społecznościowy jest ściśle powiązany z serwisem internetowym 

Gminy, co również ułatwia dostęp do informacji gminnych. 

W ciągu całego 2020 roku liczba nowych polubień Fanpage’a Gminy wzrosła o około 

200. Średnia liczba wejść na profil Gminy wynosi około 45 razy dziennie. Największa liczba 

użytkowników to kobiety oraz mężczyźni w wieku pomiędzy 25 a 45 rokiem życia. Znaczną 

większość odwiedzających stanowią kobiety – 64%.  

 

 

 

Zachęcamy wszystkich Mieszkańców do korzystania z gminnych serwisów internetowych. 

 


