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Informacja mifdzysesyjna
za okres od 01.02.2008r. do 27.02.2008 r.
Panie Przewodniczacy, Wysoka Kudo, Szanowni PaAstwo
W miesiq.cu styczniu zrealizowano dochody w wysokosci 2.079.049 zl, w tym
> dotacje 159.710 zl
> subwencje w wysokosci 379.227 zl
> oraz pozostale dochody w wysokosci 1.540.112 zt
Wydatki Urz^du zrealizowano na kwot? zl 1.472.343 zl

Przygotowano na dzisiejszq. sesje 4 projekty uchwal.

W

Na poprzedniej Sesji Rady Gminy w dniu 30 stycznia podj^to 9 uchwal, ktore realizowane
sa^ sukcesywnie i terminowo.
W okresie obj^tym informacj^ wydalem 8 zarz^dzen w sprawie:
> eksploatacji samochodow pozaraiczych i sprz^tu silnikowego w Ochotniczych Strazach
Pozarnych Gminy Psary oraz sposobu rozliczania kart pracy sprz^tu silnikowego
i materialow p^dnych;
>■ zapewnienia

okularow

koryguja^cych

wzrok

pracownikom

zatrudnionym

na

stanowiskach pracy wyposazonych w monitory ekranowe;
> wprowadzenia ,,Regulaminu Pracy";

^

> ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacj? zadania publicznego Gminy Psary
w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
> ogloszenia II przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaz nieruchomosci
polozonych w Gorze Siewierskiej przy ul. Kosciuszki;
> opracowania dokumentacji projektowej na ,,Budowe_ sieci wodociqgowej dla dzialek

budowlanych polozonych w Gorze Siewierskiej ,,czerwony kamien";
> powotania Zespohi Organizacyjnego Jubileuszu XXXV-lecia Gminy Psary;
> zmiany

w

zal^czniku

do

Zarza_dzenia

Nr

0152/50/2007

Wojta

Gminy

Psary

z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia ,,Regulaminu przyjmowania
i rozpatrywania skarg i wnioskow".

W omawianym okresie:
> zameldowalo si^ na pobyt staJy 12 osob, na pobyt czasowy 3 osoby, wymeldowalo si?
5 osob;

> zameldowano 9 noworodkow i zarejestrowano 9 malzenstw, odnotowano 28 zgonow
mieszkancow naszej gminy;
> przyj?to 26 wnioskow o wydanie dowodu osobistego i wydano 162 dowody osobiste.
W okresie objetym informacj^ zawartem 3 umowy:
> z

zakladem

ushig

techniczno-budowlanych

,,TECHBUD"

w

Katowicach,

na

wykonanie aktualizacji dokumentow z 2004 roku (w zakresie kosztow) dotycza^cych
5,Budowy sieci kanalizacyjno-sanitarnej" w Gorze Siewierskiej na kwot$: 1.600,03 zl.
> z firmq. KSK w Katowicach na wykonanie projektu sieci zasilajacej dedykowanej dla
urza^dzeri sieci informatycznej oraz projektu instalacji okablowania strukturalnego
w obiekcie Urz^du Gminy Psary na kwot§ 7.320 zi.
> z Fundacja^ Informatyki

i

Zarza.dzania na wspolne

,,Przygotowanie jednostek samorza.du terytorialnego

realizowanie przedsi?wzi?cia
do swiadczenia e-uslug oraz

integracji z SEKAP"
Ochrona Srodowiska:

1. Kontynuacja kontroli zawartych umow na odbior nieczystosci cieklych oraz odpadow
komunalnych na nieruchomosciach znajduj^cych si? na terenie gminy.
2. Przeprowadzono kontrol? w Domu Dziecka w Sarnowie pod wzgl?dem gospodarki
sciekowej
3. Kontynuacja prac dot. Programu Rozwoju Lokalnego.
4. Dokonano usuni^cia powalonego drzewa w parku gminnym w Psarach.
5. Prace nad utworzeniem gminnego punktu zbiorki odpadow niebezpiecznych.
6. Uczestnictwo w akcji unieszkodliwiania padlych zwierzat.
Prace brygady remontowej przy Urz^dzie Gminy obje^y:
1. Szkota Podstawowa w Dabiu - cd. prac ogolnobudowlanych - przygotowanie scian

klatki schodowej, korytarza na I i II pi?trze oraz na poziomie szatni (opalanie
i zdrapanie starej lamperii, uzupelnienie tynkow, utozenie wyprawy tynkarskiej,
akrylowej scian).
2. ZGK Dabie- cd. prac zwiazanych z remontem klatki schodowej; uzupelnienie tynkow,
malowania scian i sufitow; prace w sanitariach - uzupernienie tynkow scian i ukladanie

prytek

ceramicznych

na

scianach

i

podlogach;

rozpocz^cie

prac

malarskich

w pomieszczeniach biurowych.
3. Przystapienie do wykonania konstrukcji wiat przystankowych; montaz, oblachowanie
i malowanie antykorozyjne.

4. Prace drogowe - wypelnianie ubytkow w nawierzchniach asfaltowych drog gminnych.
5. OSP Gora Siewierska- (remont) wymiana instalacji elektrycznej w budynku OSP prace z udzialem strazakow

W minionym okresie koordynowatem prace jednostek organizacyjnych gminy:

Przedszkole Publiczne w Sarnowie:
> wyroznienie w XI Mi^dzygminnym Przeglajizie Jaselek w Bobrownikach;

> II,

i

III

miejsce

oraz wyroznienie

w

Mi^dzygminnym

Konkursie

na

Szopk$

Betlejemsk^w Bobrownikach;

> karnawalowy Bal Przebierancow;
> wyjazd do Teatru Dzieci Zagl?bia na spektakl ,,O dziewczynce Katarzynce Czerwonym
Kapturkiem zwanym";

> wyjazd do Planetarium w Chorzowie

> udzial nauczycieli w konferencji szkoleniowej pod patronatem Starosty B^dziiiskiego
,,ADHD- wyrok lub szansa".
Przedszkole Publiczne w Strzyzowicach
> udzial wkonkursach iprzegla^dach:
^> ,,Szopka Betlejemska" w SP Strzyzowice;

=> ,,Kartka wielkanocna" w GOK Tapowice;
=> X

Ogolnopolski

konkurs

plastyczny

organizowany

przez

Komend?

Policji

w Warszawie.
> Wyjazd do Teatru Dzieci Zagl^bia w B?dzinie na spektakl pt. ,,Zimowa przygoda".
> Koncert muzyczny ,,Muzyka swiata".
Szkola Podstawowa w Sarnowie
> udzial uczniow w:

=> X edycji Ogolnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i mlodziezy pod
haslem ,,112 w trudnej sprawie - nie uzywaj przy zabawie";
=> konkursie matematycznym ,,PIK0MAT";
=> powiatowym konkursie matematycznym- Liga Matematykow;
=> konkursie plastycznym ,,Popieram recykling. Segreguj? odpady";
=> gminnym konkursie ,,Kolorowy swiat Pipii Langstrump";

^> gminnym turnieju tenisa stolowego;
=> gminnym turnieju szachowym;

=> gminnym konkursie matematycznym ,,Matematyka na wesolo".
> wyjazd uczniow do Planetarium;
> udzial szkory w ogolnopolskim programie

edukacyjnym

,,Moja

szkola

w

Unii

Europejskiej";
> udziat nauczycieli w konferencji szkoleniowej pod patronatem Starosty B^dzinskiego
,,ADHD- wyrok lub szansa".

Szkola Podstawowa w Grodkowie
> udzial nauczycieli w konferencjach metodycznych:
i^>

warsztaty nt. ,,Obserwuj?, badam odkrywam";

=>

,,Wspieranie rozwoju uczniow z trudnosciami w uczeniu si? matematyki";

=> ,,Kinoman maly a doskonaly, czyli o edukacji filmowej w szkole podstawowej".
> dla uczniow klasy I zorganizowano ,,Pasowanie na czytelnika";
> zorganizowano ogolnopolski Konkurs dla przedszkolakow - ,,Jezyki poszry spac";

> uczniowie IV-VI obejrzeli spektakl ,,Wyspa skarbow" w Operze Slajskiej w Bytomiu.

> udzial uczniow w:
^*

gminnym konkursie literackim - ,,Szopka 2008";

=^>

regionalnym konkursie ,Jaselka 2008";

=>

konkursie z matematyki ,,Labirynty" oraz ,,Kangurek";

=>

mi^dzyszkoinym turnieju tenisa stolowego.
Szkola Podstawowa w Strzylowicach

> organizacja:
=>

obietnicy Zuchowej z udzialem rodzicow zuchow;

=>

uroczystego apelu z wr^czeniem uczniom stypendiow za wyniki w nauce

^>

konkursu Hterackiego i plastycznego dla uczniow klas I ,,120 przygod Koziolka
Matoika" we wspolpracy z Biblioteka^ Publiczna^.

> udzial Lesnych Skrzatow w obchodach ,,Dnia Mysli Braterskiej" zorganizowanych
przez Hufiec Ziemi B^dzinskiej;
> udzial uczniow w:
=^>

konkursie ,,Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju
wiejskiej szkoiy";

=>

powiatowym Konkursie Plastycznym ..Aniol XXI wieku";

=>

mi^dzyszkolnym turnieju tenisa stotowego;

=>

gminnym konkursie plastycznym ,,Kolorowy Swiat Pipi Langstrum".
Szkola Podstawowa w Dqbiu

> zdobycie I miejsca w Ogolnopolskim Konkursie z j?zyka polskiego w kategorii V klas
i IV miejsca w kategorii klas IV;
> udzial uczniow w:

=> konkursie matematycznym ,,Kozieglowy - Ma^dre Glowy";
=> mi?dzygminnym konkursie ,,Na Szopk? Betlejemska^";
=> gminnym konkursie ,,Kolorowy swiat Pipii Langstrump";

=> gminnym turnieju tenisa stolowego;
:=> gminnym turnieju szachowym;
Gimnazjum w Psarach

> delegacja uczniow i nauczycieli brala udzial w roboczym spotkaniu Soctratesa
Comeniusa w Niemczech;

V zorganizowano :
=> wycieczk?

do

Muzeum

Narodowego

w

Krakowie

pola.czona^

z

wieczornym

spektaklem w Teatrze J. Slowackiego w Krakowie;

=> wycieczk? klas II do Krakowa na oper§ w Teatrze Slowackiego;
=> wyjazd popoludniowy do Teatm Rozrywki w Chorzowie na Rock Oper? ,,Jezus
Christ Superstar7';
=> konkurs humanistyczny ,,Humanus";
=^> zabaw^ karnawalowa, dla rodzicow.
> uczniowie brali udzial w :
=> podsumowaniu konkursow matematycznych w ramach projektu matematycznego
z EFSu - 7 laureatow;
=> turnieju szachowym o Puchar Wojta Gminy Psary (I miejsce);

=> zawodach w pitce siatkowej chlopcow o Mistrzostwo Powiatu (I miejsce);

^> zawodach w pilce r?cznej dziewczaj i chlopcow;
=^> turnieju o Puchar Wojta Gminy Psary w tenisie stolowym;

^> zawodach o Mistrzostwo Powiatu w tenisie stolowym;
=> Literackich Walentynkach organizowanych przez Gminna_ Bibliotek? Publiczna^
w Psarach;
=> wieczorze Literackim w III Liceum Ogolnoksztalca^cym im. Norwida w B?dzinie;
=> powiatowym

konkursie

fotograficznym

,,Walory

estetyczne

przedmiotow

uzytkowych" - 9 wyroznieri.
GOK Gminy Psary

1. Gminny Osrodek Kultury zlozyl dwa wnioski o dofinansowanie do Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2. W GOK goscila Internetowa Telewizja Kulturalna nagrywaja^c program o ludziach
z pasja..
3. Gminny Osrodek Kultury Gminy Psary i Stowarzyszenie ,,RAZEM" NA RZECZ

GMINY PSARY oglosity konkurs na logo Osrodka i Stowarzyszenia.
4. Ogloszony

zostal

Gminny

Konkurs

Literacki

,,Tropem

gminnych

opowiesci".

Ogloszenie wynikow odb?dzie si? 18 marca.
5. W GOK w Grodkowie:

> w dniu dzisiejszym odb?da^ si? uroczystosci Jubileuszu 50-lecia pozycia
malzefiskiego, na ktory zaproszono 14 par malzehskich z terenu naszej gminy;
> 7 marca odb^dzie si? Biesiada z okazji Dnia Kobiet;
> 8 marca zespol ,,Nasz Grodkow" zaprasza panie na ,,Babskie gadanie 2008";
> 14 marca odb^dzie si? spotkanie autorskie Boleslawa Ciepieli polaczone z promocj%
jego ksiazki ,,Sylwetki Zagl?biakow";
> 18 marca odb?dzie si? uroczyste podsumowanie Gminnego Konkursu Literackiego
,,Tropem gminnych opowiesci" oraz konkursu na ,,Tradycyjne ozdoby ludowe
zwiazane ze Swi?tami Wielkanocnymi".
6. W Osrodku Kultury w Preczowie :
> rozpocz^ si? projekt ,,ICosmiczne w?drowki" wspolfinansowany przez Polska^
Fundacj? Dzieci i Mtodziezy. Projekt ma na celu wydanie bajki opisuja^cej wybrana^
przez planet?. W ramach programu odbyl si? juz wyklad z astronomii oraz wyjazd
do planetarium;
> odbylo si? szkolenie na temat obrz?dow wiosny i lata, przeprowadzone przez
p. Krystyn? Kaczko;

> 3 marca odb?da^ si? przesluchania do Regionalnego Konkursu Recytatorskiego dla
Szkol Podstawowych i Gimnazjow ,,Mary OKR 2008";
> 9 marca rozpocznq. si? obchody ,,II Regionalnego obrz?du topienia Marzanny",
podczas ktorego rozstrzygni?te zostana^ konkursy: Konkurs plastyczny ,,Moja
najpiejcniejsza Marzanna" oraz Regionalny Konkurs na tradycyjna^ Marzann?
i Gaik"

7. W Osrodku Kultury w Dabiu odbyly si? ,,Zapusty'\ W programie znalazl si? wodewil
muzyczny pt. ,,Dama dla huzara" w wykonaniu zespolu 55Dabie", koncert Kapeli
Ludowej ,,Mierz?canie" oraz zabawa taneczna.

Zaklad Gospodarki Komunalnej
> przeprowadzono odczyty kontrolne wodomierzy glownych na granicach gminy oraz
w uj?ciach studni gl?binowych;
> wymieniono 106 wodomierzy w ramach legalizacji, usuni?to 6 awarii wodomierzy,
dokonano 4 odbiorow nowo wykonanego przyl^cza wodoci^gowego do budynkow
mieszkalnego oraz zamontowano 2 wodomierze u odbiorcow ryczaltowych. Lacznie
zabudowano 112 szt. wodomierzy;

> zlecono wykonanie badan wody pod wzgl?dem fizykochemicznym:
i^> w studni gl^binowej SM-4 w Malinowicach;
=> w stacji uzdatniania wody w Malinowicach;
=> w wodoci^gu sieciowym w Da,biu Chrobakowym;
=> w studni SD-1 w Dabiu;
r> w zbiorniku wyrownawczym w Gorze Siewierskiej;
^

=> w zrodle w Gorze Siewierskiej.

> wykonano koparka^ nawiezienie frezu na parking przy boisku w Gorze Siewierskiej
i jego zrownanie;

> wydano:
^> 9 szt. wst^pnych zapewnien dostawy wody;
=> 2 szt. zapewnien dostawy wody;
=> 2 szt. uzgodnieii branzowych.

Wzakresie reprezentowania gminy
1. Uczestniczylem w mi^dzyszkolnych rozgrywkach szachowych,

gdzie wr^czylem

puchary najlepszym zawodnikom;

2. Uczestniczylem

w zebraniach

sprawozdawczych

OSP w

Preczowie,

Gola^szy-

Brz^kowicach, Strzyzowicach;

W
3. Odbylem spotkanie z Zarz^dem Gminnym LKS;

4. Uczestniczylem w spotkaniu samorza_dowcow w Urz?dzie Miejskim w Sosnowcu
w sprawie podziahi srodkow budzetowych oraz Jubileuszu obchodow wizyty Jana
Pawla II w Zagl?biu;

5. Reprezentowalem Gmin? Psary na posiedzeniu Komisji Rozwoju KZKGOP;

6. Reprezentowalem Gmin? na spotkaniu w Spolce Recykling w Wojkowicach;
7. Uczestniczylem w spotkaniu z harcerzami pt. „ Dni Mysli Braterskiej " w B?dzinie;

8. Uczestniczylem w Konwencie Wojtow i Burmistrzow Sla^skiego Zwiazku Gmin
i Powiatow w Klomnicach i Mykanowie.

