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Zestawienie kosztów poniesionych w sołectwie Piasek w 2014 r.

Roboty drogowe
Remont cząstkowy i naprawa: Al. Dębowa, ul. Szkolna, ul. Jasna, ul. 
Wolności, ul. Podlesia, ul. Azalii, ul. Jaśminów, ul. Jasna, ul. Paderewskiego, 
ul. Kolejowa, ul. Katowicka, ul. Polna, ul. Powstańców Śląskich, ul. Słoneczna, 
ul. Myśliwska, ul. Kochanowskiego, 

97 280 zł

Wydatki na oświetlenie uliczne
dobudowa oświetlenia ulicznego: ul. Sucharskiego, ul.  Słowackiego , ul. 
Katowicka 1 140 zł

Zespół Szkolno Przedszkolny w Piasku

- Szkoła Podstawowa nr 10

- Przedszkole Publiczne nr 17

3 536 810 zł

Oświata



Zestawienie kosztów poniesionych w sołectwie Piasek w 2014 r.

Programy ochrony zdrowia i  przeciwdziałanie alkoholizmowi

41 920 zł

Środki przeznaczone na zadania sportowo-rekreacyjne

KS Czarni Piasek 42 730 zł

Przychody:  13 670 zł     55 360zł

Koszty poniesione przez AZK na utrzymanie Ośrodka Kultury



Zestawienie kosztów poniesionych w sołectwie Piasek w 2014 r.

Dodatki mieszkaniowe 
1 gospodarstwa domowe 930 zł

Pszczyńskie Centrum Kultury

Dofinansowanie imprez 2 520 zł

Koszty utrzymania biblioteki
Filia Piasek 65 660 zł

Zadania wykonane przez PIK

Wymiana wodociągu oraz przyłączy        7 250 zł

Umorzenie podatku rolnego

2 podatników 240 zł



Zestawienie kosztów poniesionych w sołectwie Piasek w 2014 r.

Utrzymanie czystości w sołectwie

5 000 zł

Odwodnienie boiska Orlik     224 540 zł

Zadania Inwestycyjne

Pomoc społeczna

pomoc społeczna  ilość rodzin 59 96 250zł

stypendia ilość dzieci - 33 4 550 zł

100 800 zł

Utrzymanie OSP 
- inne wydatki wykorzystane na wszystkie jednostki OSP – 152,140 zł, w tym 
umowa zlecenie z kierowcami, konserwatorami sprzętu p. poż. 164 330 zł



Rada Sołecka: 39 220zł

Ryczałt Sołtysa: 13 170 zł

Ogółem 4 398 900 zł

RAZEM

4 346 510 zł

Zestawienie kosztów poniesionych w sołectwie Piasek w 2014 r.



- projekt i budowa ul. Mickiewicza
- adaptacja pomieszczeń OSP Piasek ze zmianą sposobu użytkowania
- projekt rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
- budowa oświetlenia przy Alei Dębowej

 100 000 zł
60 000 zł
80 000 zł
39 200 zł

Planowane inwestycje na rok 2015

Zestawienie kosztów poniesionych w sołectwie Piasek w 2014 r.

Zakup zestawu komputerowego do tworzenia gminnej bazy zasobów bibliotecznych 
dostępnej online 
Słoneczne Centrum dla Małych i Niepełnosprawnych – budowa kompleksu przy domu 
Kulejących Aniołów
Zakup nowych książek, sprzętu multimedialnego oraz wyposażenie meblowe dla biblioteki
Organizacja półkolonii dla dzieci
Organizacja Dni Piasku

 5 000 zł

295 600 zł

57 000 zł
89 000 zł
32 000 zł

Budżet obywatelski 2015



Lokalny transport 

Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu, który został ogłoszony w 2014 r. do 
konsultacji z mieszkańcami zakłada przede wszystkim wprowadzenie siedmiu linii autobusowych, które 
mają rozwiązać problemy związane z gminną komunikacją. 



Transport lokalny

Gminny plan transportu powstał w oparciu o przyjęte rozwiązania na szczeblu 
powiatu i województwa. Autorem opracowania jest Damian Knura, który także 
przygotował rozwiązania komunikacyjne dla powiatu pszczyńskiego.

Proponowane linie:

• - linia Pszczyna – Studzionka przez Łąkę, Wisłę Małą,
• - linia Studzionka – Studzionka przez Brzeźce, Wisłę Wielką,
• - linia Studzionka – Studzionka przez Wisłę Wielką,
• - linia Pszczyna – Studzienice przez Jankowice,
• - linia Pszczyna – Ćwiklice przez Rudołtowice,
• - linia Pszczyna – Pszczyna przez Porębę,
• - linia Pszczyna – Pszczyna przez Czarków, Piasek.



Kredyty gminy 2011 - 2015

2011 2012 2013 2014 2015 

13 mln zł 10 mln zł 6 mln zł 3,6 mln zł 0 zł
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Dochody i wydatki

Uchwała budżetowa zakłada dochody w wysokości 166.913.336 zł. Plan wydatków w 2015 
roku zamknie się kwotą 148.752.555 zł. Nadwyżkę budżetową w wysokości 18 160 781 zł 

przeznacza się na spłatę wcześniejszych zobowiązań.

Transport i łączność 8 018 620 zł

Bezpieczeństwo publiczne 2 088 000 zł

Oświata i wychowanie 70 557 484 zł

Pomoc społeczna 17 873 785 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 793 104 zł

Kultura fizyczna 3 519 650 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 418 005 zł



Cennik woda/ścieki

Opłaty za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki dla odbiorców przedsiębiorstwa
w okresie od dnia 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.

lp ODBIORCA WYSZCZEGÓLNIENI
E

STAWKA 
NETTO

STAWKA 
BRUTTO

JEDNOSTKA 
MIARY

I. TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW „W” – Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę.

1. Gospodarstwa domowe, przemysłowi
i pozaprzemysłowi odbiorcy usług rozliczani wg 
wodomierza głównego w okresach 
jednomiesięcznych (W1).

 1) cena za 1m3 
dostarczanej wody

5,27 5,69 zł/m3

 2) stawka opłaty 
abonamentowej

13,78 14,88 zł / odbiorcę /
okres 

rozliczeniowy

2. Gospodarstwa domowe, przemysłowi
i pozaprzemysłowi odbiorcy usług rozliczani wg 
wodomierza głównego co dwa miesiące (W2).

 1) cena za 1m3 
dostarczanej wody

5,27 5,69  zł/m3

 2) stawka opłaty 
abonamentowej

18,78 20,28 zł / odbiorcę /
okres 

rozliczeniowy

3. Gospodarstwa domowe w lokalach
w budynkach wielolokalowych oraz użytkownicy 
lokali użytkowych, usługowych i handlowych oraz 
odbiorcy rozliczani wg wodomierza dodatkowego, 
mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej w 
okresach jednomiesięcznych (W3).

 1) cena za 1m3 
dostarczanej wody

5,27 5,69 zł/m3

 2) stawka opłaty 
abonamentowej

8,77 9,47 zł / odbiorcę /
okres 

rozliczeniowy



Cennik woda/ścieki

Opłaty za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki dla odbiorców przedsiębiorstwa
w okresie od dnia 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.

4. Gospodarstwa domowe w lokalach
w budynkach wielolokalowych oraz użytkownicy lokali 
użytkowych, usługowych i handlowych oraz odbiorcy 
rozliczani wg wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość 
wody bezpowrotnie zużytej co dwa miesiące (W4).

 1) cena za 1m3 
dostarczanej wody

5,27 5,69 zł/m3

 2) stawka opłaty 
abonamentowej

8,77 9,47 zł / odbiorcę /
okres 

rozliczeniowy

5. Gmina na cele określone w art.22 ustawy, tj.:wodę 
pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych-     
wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele 
przeciwpożarowe-     wodę zużytą do zraszania 
publicznych ulic i publicznych terenów zielonych

 1) cena za 1m3 
dostarczanej wody

5,27 5,69 zł/m3

II. TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW „OŚ” – Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone i oczyszczone ścieki.

1. Gospodarstwa domowe, 
przemysłowi i poza przemysłowi 
odbiorcy usług.

 1) cena za 1 m3 

odprowadzanych ścieków
7,83 8,46 zł/m3

lp ODBIORCA WYSZCZEGÓLNIENIE
STAWKA 
NETTO

STAWKA 
BRUTTO

JEDNOSTKA 
MIARY

I. TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW „W” – Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę.



Cennik woda/ścieki

Cena wody netto Abonament ścieki

6,69 zł /indywidualni
7,04zł /firmy

8,67 zł
8,67 zł

6,90zł
6,90zł

Cena wody netto Abonament Ścieki netto

6,15 zł W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania 
wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej oraz rozliczenia z 
osobą korzystającą z lokalu w bud. wielolokalowym 9,25 zł

7,10 zł

Cena wody netto Abonament Ścieki netto

6,14 zł brak 4,79 zł dla indywidualnych
5,57 zł dla pozostałych

Cena wody netto Abonament Ścieki netto

5,60 zł/detaliczni (do 2 tyś 
m3 /m-c)
4,92 zł/hurtowi ( powyżej 2 tyś 
m3/m-c)

20,42 zł-dot. wody odczyty 2 m-ce
12,07-dot. odczyty co m-c

2.500,00zł-dot. wody
21,00zł/2 m-ce -dot. ścieków

10,50zł /1 m-c 

7,50 zł

Od 01-06-2013  GMINA MIEDŹNA

01-03-2013 - 28-02-2014  GMINA KOBIÓR 

03-04-2013 - 02-04-2014  GMINA BIERUŃ 

01-05-2013 - 30-04-2014   GMINA SUSZEC 



Budżet Obywatelski 2015 r. 

29537 mieszkańców z 41444 uprawnionych 
wzięło udział w głosowaniu nad wnioskami 

złożonymi do Budżetu Obywatelskiego 2015. 

101 - proponowanych zadań

56 – inwestycyjnych
29 – społeczno-kulturalnych
16 – wniosków odrzuconych



Budżet Obywatelski 2015 r. 

1. Realizacja I etapu budowy Domu Ojca Pio przy ul. Skłodowskiej-Curie w Pszczynie  - 300 000 zł 

2. Rewitalizacja terenu boiska szkolnego w Jankowicach (wymiana nawierzchni, budowa bieżni, 
ogrodzenie terenu) - 300 000 zł 

3. Słoneczne Centrum dla Małych, Dużych i Niepełnosprawnych - budowa kompleksu rekreacyjno-
wypoczynkowego przy Domu Kulejących Aniołów - 295 600 zł

4. Marzenia o bezpiecznym boisku! Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego wraz z 
zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Studzienicach  - 258 000 zł 

5. Projekt i budowa parkingu + placu zabaw wraz z siłownią napowietrzną + toalety. Lokalizacja: sołectwo 
Łąka, przy ul. Dygasińskiego  - 294 000 zł 

6. Budowa dwuczęściowej trybuny dla kibiców na ok. 100 osób przy boisku sportowym na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej  - 35 000 zł 

7. Wykonanie oświetlenia osiedlowego placu zabaw przy ul. Hetmańskiej w Pszczynie – 15 000 zł 

W tym roku propozycje mieszkańców zostały podzielone na dwie kategorie
 – projekty inwestycyjne oraz społeczno-kulturalne. 

Projekty inwestycyjne - 1 500 000 zł do podziału:



Budżet Obywatelski 2015 r. 

1. Szkolenie podwyższające umiejętności i kwalifikacje w posłudze chorym w Hospicjum Świętego Ojca Pio - 
szkolenia będą realizowane w siedzibie Hospicjum, w wypożyczonych salach szkoleniowych i 
konferencyjnych na terenie gminy Pszczyna, a także poza jej obszarem – 50 000 zł 

2. Zakup nowych książek, sprzętu multimedialnego oraz wyposażenie w nowe meble dla biblioteki publicznej 
w Piasku – 57 000 zł 

3. Nowy komputer w każdej bibliotece - zakup zestawów komputerowych do tworzenia gminnej bazy 
zasobów bibliotecznych dostępnej online - 75 000 zł 

4. Organizacja półkolonii dla dzieci sołectwa Piasek – 89 000 zł 

5. Organizacja "Dni Piasku" - Piasek ul. Katowicka 63, teren wokół Ośrodka Kultury "Kaniówka", Ochotniczej 
Straży Pożarnej, obiektu Orlik – 32 000 zł 

6. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci poprzez realizację zajęć artystyczno-ruchowych w Zespole 
Szkolno - Przedszkolnym w Łące. Projekt pn. "Kreatywnie, twórczo, ruchowo - znaczy zdrowo!" – 83 250 zł 

7. Realizacja programu dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Pszczyna pn. "Sięgaj z harcerzami po 
niemożliwe" polegającego na organizacji czasu wolnego - SP nr 2, ul. Katowicka 47 – 97 700 zł 

8. Cykl koncertów chórów mieszanych - kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Studzionce + jeden 
koncert na wolnym powietrzu – 11 500 zł 

Projekty społeczno-kulturalne – 500 000 zł do podziału



Dziękuję za uwagę
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