WOJT GM1NY PSARY

Psary,dn. 23.12.2004 r.

woj. slgskie

Informacia
mi^dzysesyjna za okres od 27 listopada 2004 r.
do 23 grudnia 2004r.

Pani Przewodnicz^ca, Wysoka Rado, Szanowni Panstwo

W wymienionym okresie zrealizowano dochody w wysokoSci
1.686.324,87 zl,
w tym dotacje 63.672,00 zl, subwencje w wysokosci 339.687 zl oraz pozostate
dochody w wysokoSci 1.282.965,87 zl.

Natomiast wydatki Urzedu zrealizowano na kwot? 1.241.932,47 zl.
Przygotowano na dzisiejsza^ sesj? 13 projektow uchwal.

Podj?to na sesji w dniu 29 listopada 2004 r. 12 uchwal, kt6re zostaly
zrealizowane w nast^pujacy sposob:

- uchwala dotyczajca obshigi bankowej budzetu gtniny zostala podj^ta w zwiazku
ze zmiana, ustawy o finansach publicznych. Wybrano do bankowej obshigi
budzetu gminy Bank Spoldzielczy w B^dzinie z siedzibq. w B^dzinie-Oddziat w
Psarach.

Wybrany Bank Spoldzielczy ma swojq. siedzibe w budynku Urz^du Gminy, co
jest bardzo dogodne ze wzgl?d6w bezpieczenstwa i terminowosci dla obshigi
budzetu gminy.
- Uchwala w sprawie przeprowadzenia wyborow uzupebiajajcych soltysa w

sotectwie Psary zostala podj^ta w zwiazku z rezygnacja. z funkcji soltysa Pana
Eugeniusza Szastaka. Zgodnie z uchwal^ Rady Gminy dnia 14 grudnia br.
w II termim'e o godz.17.15 w solectwie Psary odbylo si? zwolane przeze Mnie
zebranie wiejskie.

Zebranie odbyto si? z udzialem 126 mieszkancow solectwa Psary. Na sohysa
Psar zgloszono 4 kandydat6w. W wyniku tajnego glosowania, soltysem wybrano

Pana Jacentego Kubic?, na kt6rego glosowalo 71 mieszkancow, Pan Czajer
otrzymal 3 glosy, Pani Sobieraj 36, a Pan Zarychta 13 glos6w. Obowiazki sohysa
przekazano P. Jacentemu Kubicy i ustalono tryb i sposob wykonywania
obowiazkow softysa, zgodnie ze statutem solectwa.
Pan Jacenty Kubica jest w stalym kontakcie z pracownikami Urz?du Gminy
i wykonuje swoje obowiazki na biezaco i w miar? zaistnialych sytuacji i potrzeb.

- Uchwala w sprawie wygasnie_cia mandatu radnej Rady Gminy Psary P. Anny
Kotula

zostala wprowadzona w zycie. Wojewoda Sla^ski wydal zarza^dzenie

w sprawie przeprowadzenia wyborow uzupemiaja^cych do Rady Gminy Psary,
w okre_gu Nr 4 - tj. w Gorze Siewierskiej i ustalil kalendarz wyborczy bejmujacy
czynnosci wyborcze od dnia 17 grudnia br. do 20 lutego 2005 r. Kalendarz
wyborczy obejmuje mie_dzy innymi: podanie do wiadomosci publicznej informacji
o wyborach, o okr^gu wyborczym, powolanie przez Wojewodzkiego Komisarza
Wyborczego w Katowicach Gminnej Komisji Wyborczej, do kt6rej b?dq.
zglaszane listy kandydatow na radnego w okregu Gora Siewierska.W dalszej
kolejnosci powofam Obwodow^ Komisje, Wyborczy do przeprowadzenia w/w
wyborow. Po sporz^dzeniu spisow wyborcow zostana^ wydrukowane karty do
glosowania i przekazane Obwodowej Komisji Wyborczej. Gtosowanie w
wyborach uzupehiiaja^cych do Rady Gminy Psary w okre.gu Nr 4 w G6rze
Siewierskiej odb^dzie si? zgodnie z zarza^dzeniem Wojewody Sla^skiego dnia 20
lutego 2005r. w godzinach od 6,00 do 20,00.

W zwiazku z w/w wyborami powolatem Zespol pracownikow Urz^du Gminy
odpowiedzialnych za przeprowadzenie tych wyborow.

- Uchwala dotycza^ca wyrazenia opinii w sprawie cz^sciowego przeksztalcenia
Powiatowego Zespohi Zakiadow Opieki Zdrowotnej w Be_dzinie zostala
przekazana do Rady Powiatu B?dzihskiego.
- Uchwala w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu polozonego w Gorze Siewierskiej przy ul.Kosciuszki zostala przeslana do
Sla^skiego Urz?du Wojewodzkiego w celu ogloszenia i opublikowania
w Dzienniku Urz^dowym Wojew6dztwa Sla^skiego.

- Uchwata w sprawie nabycia w formie darowizny na rzecz gminy
nieruchomo^ci o pow.16 m 2 polozonej w Psarach przy ul. Kamiennej jest
w trakcie realizacji.

- Uchwala w sprawie sprzedazy nieruchomosci zabudowanej budynkiem bytej
Szkory Podstawowej
w Preczowie
w drodze
przetargu
pisemnego
nieograniczonego zostanie zrealizowana w naste,pujacy spos6b.
Obecnie
zostal sporzajizony operat
szacunkowy nieruchomosci przez
rzeczoznawc^ majatkowego. W najblizszym czasie okresl? cene_ wywolawczq. tej
nieruchomo^ci i na okres trzech tygodni podam te, informacj? do publicznej
wiadomo^ci. W I kw. 2005 r. oglosz? przetarg pisemny nieograniczony na
sprzedaz tej nieruchomosci.

-Uchwala w sprawie zmiany uchwaly dotycza^cej zasad i trybu pobierania oplat
za ustugi ^wiadczone przez przedszkola z terenu gminy zostala przekazana do
Sla^skiego Urzedu Wojewodzkiego w celu ogloszenia w Dzienniku Urze_dowym
Wojewddztwa Sla^skiego.

>o
- Uchwala dotycz^ca inkasa podatkow -rolnego, lesnego i od nieruchomosci
zostala przekazana soltysom i omowiona na naradzie sottysow, ktora^ odbylem
w m-cu grudniu br. Ponadto podlega ogloszeniu w Dzienniku Urz^dowym
Wojewodztwa Sla^skiego, w zwiazku z tym zostala przeslana do Slaskiego
Urz^du Wojewodzkiego.
- Dwie uchwaly dotycza^ce ustalenia podatkow i oplat lokalnych i podatku od
srodkow transportowych na 2005 r. zostaty przekazane rowniez do
opublikowania i do ogloszenia w Dzienniku Urze_dowym Wojewodztwa
Slaskiego. Po uprywie 14 dni od ogloszenia wejda. w zycie i obowiazywac be^
od 1 stycznia 2005 r.

- Uchwala dotyczajsa zmian w budzecie gminy na 2004 r. obejmowala kwot?
21.521 zl i dotyczyla wprowadzenia do budzetu gminy srodkow z rezerwy
subwencji ogolnej z przeznaczeniem na poniesione przez gmin? w I polroczu
2004 r. wydatki na oswietlenie drog wojewodzkich i powiatowych.
W okresie obj^tym informacjq :

wydalem jedno zarzajizenie dotycza^ce zmian w ukladzie wykonawczym budzetu
gminy wprowadzaja^ce zmiany na podstawie uchwaly Rady Gminy podj^tej na
ostatniej sesji.
W omawianym okresie:

- zameldowato sie na pobyt staly 17 osob, a na pobyt czasowy - 4 osoby
- zameldowano 9 noworodkow i zarejestrowano 2 malzenstwa zawarte przez
mieszkancow gminy oraz odnotowano 19 zgonow mieszkancow gminy.
W okresie objetym informacja zawarlem 3 umowy:

- Z Przedsi?biorstwem Wielobranzowym „ ZAMEX" z siedziba^w Miasteczku
Sla_skim na wylapywanie wal?saja.cych si? ps6w na kwot? 2800 zl.
oraz ze Schroniskiem dla zwierzat w Miedarach na kwot? 5000 zl.
- Umowe, z P.T.H.U ,,Interpromex" w B?dzinie na selektywnq. zbi6rk? odpadow
z terenu gminy Psary z 1475 posesji na kwot? 5.539,66 zl.
- Wydatem dwie decyzje na wykonywanie ushig w zakresie oprozniania
zbiomikow bezodpfywowych dla ,,Interpromexu" w B?dzinie i firmy
,^KO-AJWEN" z Wojkowic oraz jednq. decyzje dla ,,Interpromexu"
w B^dzinie na odbieranie odpadow komunalnych z terenu gminy Psary.

Ponadto w omawianym okresie na terenie gminy odbyry si?:
W Przedszkolu w Strzyzowicach
zorgamzowano:

- MikoJajki, spotkaniez g6mikiem 5wigi!i? przedszkolna^ oraz zajecia
0 charakterze obrz^dowym ,,Wr6z Andrzej".
- Zorganizowano przedszkolna^ akcj? charytatywna, ,,Gwiazdka dla wszystkich"

1 obdarowano artykulami spozywczymi i chemicznymi 6 rodzin,
- przedszkolaki braJy udzial w konkursach plastycznych organizowanych przez
b^dzinskie plac6wki oswiatowe i uczestniczyli w comiesi?cznym spotkaniu
z teatrem ,,Mikolaj z bajkq" i ,,O misiu Kubusiu".
W Przedszkolu w Sarnowie
zorganizowano:

- spotkanie z Mikolajem, spotkanie wigilijne, spotkanie ze smokiem
Benduszkiem, spotkanie z fotografem i piel?gniarka_.

- przedszkolaki braly udziat w III konkursie Tworczo^ci Muzycznej i Plastycznej
w B^dzinie oraz w Regionalnym Konkursie na Tradycyjne Ozdoby Ludowe
zwiajzane ze Swi?tami Bozego Narodzenia.
W Szkole Podstawowej w Dabiu
zorgamzowano

- ,^\ndrzejkowy Wiecz6r Wr6zb i Przepowiedni", Gminny Konkurs
Matematyczny, wyjazd do Opery Sla^skiej oraz wyjazd do kina do Sosnowca.

- Uczniowie brali udzial w Regionalnym Konkursie na Tradycyjne Ozdoby
Ludowe zwiazane ze Swietami Bozego Narodzenia, gdzie zdobyli wiele
nagrod.

-

w konkursie ,rMalowanie na ekranie -Kartka swiateczna"
oraz w konkursie plastycznym w Tychach, gdzie uczenica otrzymala
wyr6znienie.

Gminny Osrodek Kultury

zorganizowal:

- Konkurs na ;5Najstraszniejsze straszydio" w Swietlicy w Dabiu
- wieczor autorski Boleslawa Ciepieli poiajczony z wystawa_fotografii barwnej
Andrzeja Lazara z cyklu ,,Cztery pory roku - Jesien"

- w dniach od 2 grudnia do 17 grudnia br. w plac6wkach kulturalnych odby* si?
spektakl taeatru Ialkowego pt. 55Szewczyk Dratewka"

- otwarto wystaw§ pokonkursowa^ pt. ,,Tradycyjne Ozdoby Ludowe zwiqzane ze
Swi?tami Bozego Narodzenia"
Gminny Osrodek Kultury otrzymal grant w wysokosci 8 .000 zl z polskoAmerykanskiej Fundacji Wolnosci „ Rownac szanse 2004" -Mate Granty
Regionalne. Zata^kwot? zakupit komputer, drukark?, skaner i oprogramowanie.
Gminna Biblioteka Publiczna

zorganizowala:
- 8 lekcji bibliotecznych,
- w Filii w Strzyzowicach odbylo si? pasowanie na czytelnika i zorganizowano

z okazji Swiatowego Dnia Pluszowego Misia imprez? czytelnicza^ w ktorej
uczestniczyl zast^p zuchow ,J^esne Skrzaty „ ze Szkory Podstawowej
w Strzyzowicach.
Zesp6t Obshigi Szkol i Przedszkoli
zorganizowal:

- posiedzenie komisji d/s przyznawania doplat do czesnego dla doksztatcajajcych
si? nauczycieli .W/w dofinansowanie otrzymary dwie osoby.
- Opracowano i uzg,o,dniono ze ?wiajzkami.zawodowymi xegulamin
wynagradzania nauczycieli.
Osrodek Pomocy Spolecznej

- w dniu 6 grudnia br.zorganizowal w Domu Kultury w Sarnowie
spotkanie ze Swi?tym Mikotajem, ktory rozdal 107 paczek dla najubozszych
dzieci w gmime.
- w dniu 17 grudnia zorganizowal w Domu Kultury w Sarnowie wiecz6r
wigilijny dla 50 osob .
- rozdysponowal wsrod klientow osrodka artykury otrzymane od sponsorow

tj.piekarni ,,VINI" z Rogoznika -chleb, butki i ciasto
- z fermy drobiu „ Agro-Borek „ - jajka
- od firmy ,,AGROSAD ,,z Blaszek - ziemniki i warzywa
- z pieczarkarni z Siewierza - pieczarki

Brygada remontowo-budowlana przy Urz^dzie Gminy:
w OSP w Strzyzowicach:

- ukiadala plytki podlogowe,
- ulozyta tynki akryklowe na klatce schodowej, w korytarzu
i obkladala ptytami terakotowymi parapety

w budynku na Szkolnej 100 w Psarach

w dalszym ci^gu realizuje si? okladanie scian wewn^trznych piytami gipsowokartonowymi

Cz?sciowo wykonano ocieplenie budynku komunalnego w Dabiu, ze wzgle_du
na zmian? warunkow atmosferycznych prace przerwano, az do wiosny 2005r.
W zakresie organizacyjnym i reprezentowania gminy
- Odbylem spotkanie z Radq Sdecka. w Malinowicach
- Reprezentowalem gmin? w uroczystosci odstoni^cia przez Prezesa
NBP Leszlka Barcelowicza monety herbu wojewodztwa sla>kiego

- Uczestniczytem w spotkaniu z Premierem RP Markiem Belka^ w Domu dziecka
w Samowie

- Uczestniczylem w posiedzeniu Rady Nadzorczej Funduszu G6rnosla^skiego
w Katowicach

- Odbylem narade z sottysami gminy Psary

- Podpisatem umowy notarialne u Notariusza w B^dzinie na sprzedaz
dzialek przy ul. Kolejowej w Psarach

- Reprezentowalem gmin? Komisji Rozwoju oraz w Zgromadzeniu KZK GOP
- Reprezentowalem gmin? na sesji Sla_skiego Zwiazku Gmin i Powiatow
w Gliwicach

- Uczestniczylem w uroczystosci obchod6w 45-lecia Szkoly Podstawowej
w Samowie

- reprezentowalem gmin? w Konwencie Wqjtow i Burmistrzow oraz na spotkaniu
z Wiceministrem Edukacji i Sportu.

- Uczestniczytem w uroczystym otwarciu Inkubatora Przedsiebiorczosci w
Be^dzinie

- Reprezentowatem Grnin? w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy ZagJ?biowskiej Agencji Rozwoju
- Uczestniczytem w zebraniu wiejskim w Psarach

- Reprezentowatem gmine w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspomik6w
,,Recyklling" w Wojkowicach
- Odbytem spotkaniez Zarzajdem Gminnym OSP

- Uczestniczytem w wizytacji Biblioteki Gminniej i jej filii wraz z Dyrektorem
Biblioteki Wojewodzkiej

- Reprezentowatem gmin^ na naradzie Powiatowej Rady Zatrudnienia
- Uczestniczytem w spotkaniu Zarz^du PTK w GOK-u w Grodkowie
- Uczestniczytem w Komisjach Rady Gminy
- Uczestniczytem w Rodzinnym Spotkaniu Wigilijnym organizowanym przez
OPS

- Uczestniczytem w Radzie Parlamentarno-Samorza^dowej w Sosnowcu
- Uczestniczytem w spotkaniu z harcerzami Hufca B^dzin
- Reprezentowatem gmin^ na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Funduszu
Gorao^lqskiego.

