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Psary, dnia 25 marca 2008 roku

Informacja mifdzysesyjna

za okres od 28.02.2008r. do 25.03.2008 r.
Panie Przewodniczacv, Wvsoka Rado, Szanowni Panstwo
W miesiacu lutym zrealizowano dochody w wysokosci 2.116.823,23 zl, w tym
^ dotacje 166.862 zl,
r subwencjew wysokosci 956.394 zl.

r oraz pozostale dochody vv wysokosci 993.567,23 zl,
Wydatki zrealizowano na kwote, 1.624.977,13 zl.
Przygotowano na dzisiejsza, sesje 5 projektow uchwal.
Na poprzedniej

Sesji Rady Gminy w dniu 27 lutego podj^to 4

achwaly, ktore

sukcesywnie sa realizowane.

W okresie objgtym informacjq wydalem 7 zarzqdzeri w sprawie:
r zmian w budzecie oraz ukladzie wykonawczym budzetu gminy na 2008 r.;
~r powotania komisji do kontroli rocznej dokumentovv niejawnych;
r powolania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji sprz^tu OC;
> powierzenia

Pani

Dorocie

Pronobis-Kosciiiskiej

stanowiska

dyrektora

Szkohr

Podstawowej im. Stanislawa Polakowskiego w Strzyzowicach,
> przedluzenia powierzenia zadan doradcy metodycznego z j^zyka polskiego.
> powszechnej akcji deratyzacji w 2008 r. na terenie gminy Psary,

~r zarza,dzenie w sprawie przyznania dotacji na realizacj? zadania publicznego pod
nazwa, Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Psar>, po

uzyskaniu rekomendacji komisji do spraw rozpatrzenia ofert na realizacj? zadania
publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu nast?pujacym
organizacja pozarza^dowym:

-

LKS ,,Orzel Dabie" - w wysokosci 16.500 zl

- KS ,,Btyskawica Preczow" - w wysokosci 9.500 zl

-

LKS ,Jednosc" Strzyzowice - w wysokosci 15.000 zl

- Uczniowski Klub Sportowy ,,Gimnazjum" Psary - 19.640 zl
-

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 5;Sportowa Gmina Psary' - 18.400 zl

Z powodu bledow formalnych komisja odrzucita oferty LKS ,.Iskra" Psary oraz LKS

inZniczT? Gdra Siewierska. W najblizszym czasie planuje si? zorganizowanie drugiej
edycjikonkursu.
W omawianym okresie:

> zameldowalo si? na pobyt stafy 12 osob, na pobyt czasowy 5 osoby, wymeldowary
si? 4 osoby;

> zameldovvano 12 noworodkow, nie zarejestrowano zadnych malzeiistw, odnotowano
20 zgonow mieszkaricow naszej gminy;

> przyjeto 46 vvnioskow o vvydanie dowodu osobistego i wydano 416 dowodow
osobistych.

Wokresie objetym informacjq zawarlem 3 umowy:
z Zakladem Projektowo Budowlanym na: ,,Opracowanie projektu budowlanowykonawczego na remont i termomodemizacj? budynku Gminnego Centrum
Medycznego vv Psaraclf7 na kwot? 57.950,00 z\ brutto;

z firma^ pn: .,Medrewex" na wykonanie: ,,Termomodernizacji wraz z rozbudowa
i modernizacja zrodla ciepla i instalacji grzewczej vv budynku Przedszkola
Publicznego w Strzyzowicach ul. 1 Maja 17" na kwot? 1. 178.954,87 zl brutto;
z Biurem Ushig Techniczno-Projektowych ..Projekt7' na: Opracowanie dokumentacji
projektowo kosztorysowej dla budowy sieci wodociajowej wraz z przyla^czeniami do
dzialek polozonych \v Gorze Siewierskiej tzw. ,,czerwony kamien" na kwote
40.882.20 zl brutto.

Ochrona Srodowiska:
1. Kontynuowano kontrol? zawartych umow na odbior nieczystosci ciektych oraz
odpadovv komunalnych na nieruchomosciach znajduja^cych si? na terenie gminy,
2. Wdano trzy decyzje dotycza^ce:

-

usuni?cia 3 drzew z gatunku Brzoza brodawkowata z dziatki w Strzyzowicach.

- umorzenia postepowania w sprawie wydania zezwolenia na usuni?cie drzewa
z gatunku jesion z dzialki w Dabiu,

- usuni^cia 1 drzewa z gat. modrzew z dzialki w Dabiu,
3. Wydano postanowienie dotycza^ce usuni^cia drzew znajduja^cych si? przy drodze
powiatowej - ul. Wiejskiej w Preczowie.
4. Przygotowywano
dokumenty
dotyczace

i kontynuowano prace nad utworzeniem

uzyskania
stosownych
pozwoleri
gminnego punktu zbiorki odpadow

niebezpiecznych.

5. Wspotorganizowano szkolenia rolnikow dotyczace doplat bezposrednich.
6. Ztozono Marszatkowi Wojewodztwa Slaskiego informacj? dotyczace gospodarki

odpadami w celu aktualizacji Wojewodzkiego Planu Gospodarki Odpadami - 2010.
7. Zakupiono sadzonki drzewek dla hodowcow pszczol w Nadlesnictwie Siewierz.
8. Przygotowano informacj? o podmiotach prowadza^cych dzialalnosc w zakresie
odbiom odpadow komunalnych z terenu gminy Psary dla Wojewody Sla_skiego

Prace brygady remontowej przy Urzedzie Gminy objefy:
1. W Szkole Podstawowej w Dabiu - cd. prac ogolnobudowlanych: - przygotowanie
scian klatki schodowej, korytarza na I.p i II.p oraz na poziomie szatni (opalanie
i zdrapanie starej lamperii, uzupelnienie tynkow, ulozeme wyprawy tynkarskiej,
akrylowej scian), malowanie,

2. W ZGK Dabie - zakonczenia prac zwiazanych z remontem klatki schodowej,
polozenie tynkow, ulozenie wyprawy akrylowej oraz malowania scian i sufitow,
prace w sanitariatach - zakonczenie ukladania plytek ceramicznych na scianach
1 podlogach. zakonczenie prac malarskich, cyklinowanie oraz przygotowanie do
malowanie pomieszczen ZGK

3. cd.

wykonawstwa

konstnikcji

stalowej

wiat

przystankowych;

montaz,

oblachowanie i malowanie antykorozyjne

4. prace drogowe - pozimowe wypeinianie ubytkow w nawierzchniach asfaltowych
drag gminnych; Psary i Strzyzowice, ul. Graniczna; Preczow, ul. Szkolna; Gora
Siewierska, ul. Kosciuszki,

Stan zatrudnienia w brygadzie budowlano - montazowej do 18.03. br. wynosil 7
pracownikow zatrudnionych przez UG Psar>'

Grupa wi?zniow z ZK Wojkowice w ilosci srednio 3 pracownikow na dniowk?;

nieodplatnie, na podstawie umowy z UG Psary, realizuje prace remontowe w bud. ZGK
w Dabiu oraz prace komunalne i drogowe

Gnipa skazanych odpracowiijaca wyroki (2 skazanych) pracujaca nieodplatnie na rzecz
Gminy Psar>-, zgodnie z obowiqzujacym ustawodawstwem; - prace na zasobach
komunalnych gminy; w przedszkolu w Samowie oraz na zapleczu w Dabiu.

W minionym okresie koordynowalem prace jednostek organizacyjnych gminy:
Pnedszkole Publiczne w Samowie:

W > wyroznienie w Ogolnopolskim Konkursie Plastycznym , Jezyki poszly spa<T;
r udziai nauczycieli w:

- konferencji ..Trudne zachowania przedszkolaka; Jak reagov\ac? Jak prostowac9
Nie ranic...";

- warsztatach ,,Wielkanocne origami".
> udziai przedszkola w:

- II Regionalnym Konkursie na tradycyjna. Marzann? i Gaik - zdobycie przez
przedszkole II miejsca oraz dwoch I - wszych, dwoch II - ich i III miejsca przez
wycliowankow;

- Regionalnym konkursie ,,Tradycyjne ozdoby zwiazane ze Swietami
Wielkanocnymi".

> wyjazd do Szkoly muzycznej na basn muzyczna. ,,Czerwony Kapturek";

> zbiorka ksia^zek dla dzieci z oddzialu dzieci^cego Szpitala Miejskiego w Czeladzi;
> zaj?cia teatralne ,,Z6hv i zajac".

Przedszkole Publiczne w Strzyzowicach
organizacja:

-

zaj^cia otwartego dla rodzicow w I gnipie 6-Iatkow pt. Obrzedy wielkanocne
w Polsce i Unii Europejskiej;

-

zajecia otwartego dla rodzicow w II grupie 6-latkow pt. Co wiemy o zwierzetach
zimujacych w Polsce?

udziat wychowankow vv konkursach i przegladach:

-

,,Pisanka wielkanocna" - organizowanych przez GOK Tapkowice;

-

..Zajaczek wielkanocny" - organizovvanych przez GOK Tapkowice;

udzial wychowankow w obrz^dzie Topienia Marzanny;
udzial nauczycieli w szkoleniu w ramach WDN pt. .sWielkanocne origami"
akcja charytatywna ,,Pomagajmy Wielkanocnemu Zajaczkowi niesc radosc"
comiesie,czne spotkania z teatrem.

Szkota Podstawowa w Samowie
udzial uczniow w:

-

IV Gminnym Konkursie Recytatorskim ..Maty OKR 2008" - zakwalifikowanie
sie uczennicy Eweliny Wilkowskiej do wojewodzkiego etapu konkiirsu .^Maly
OKK";

-

podsumowaniu konkiirsu matematycznego ,,Kozieglowy - ma^dre glowy" - I
miejsce ucznia kl. V - Lukasza Nowaka; wyroznienie dla uczennicy kl. IV Karoliny Adamskiej;

-

Powiatowym konkursie matematycznym- Liga Matematykow;

- multimedialnej lekcji j?zyka angielskiego w szkole j^zykowej w Sosnowcu (klasa
V);

-

wystawie przyrodniczej ,,Swiat motyli";

-

prelekcji ,,Wzbogacania vviedzy o astronomii";

-

warsztatach ..Sukces na sprawdzianie" (klasa VI);

-

w Rekolekcjach Wielkopostnych;

udzial

uczniow

i

rodzicow

w

cyklu

spotkari

z

pracownikami

Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej w B?dzinie.
udzial szkory w:
-

ogolnopolskiej akcji ,,Szkola bez przemocy" - projekt caloroczny;

-

ogolnopolskim programie edukacyjnym ,JCazdy uczen wie co zrobic z ZSEE";

-

Tumieju w Dwa Ognie o puchar Wojta Gminy Psary -1 miejsce;

- Mistrzostwach Gminy Psary w mini pilce siatkowej - III miejsce;
- Gminnym Konkursie Matematycznym ,,Matematyka na wesolo";
Apel z okazji Dnia kobiet
Apel z okazji Swiat Wielkanocnych
Szkota Podstawowa w Grodkowie
udzial nauczycieli w konferencjach metodycznych pt.:

-

przeprowadzenie konkiirsu matematycznego ,,Kangur'7;

- ,,Poszukiwanie informacji i wiedzy w praktyce jako kompetencje docelowe
uczniow koncz^cych edukacje_ wczesnoszkolna;';
> uroczystosci szkolne i zaj^cia dodatkowe:
- uroczysty apel zorganizowany przez chlopcow z okazji Dnia Kobiet;
-

uroczystosc powitania wiosny;
organizacja Poranku Wielkanocnego

dla

uczniow

nauczycieli

i

rodzicow

pola^czonego z zyczeniami;

- udzial

uczniow

w

zaj^ciach

kotka

matematycznego,

dziennikarskiego,

inform atyczne go, kolek artystycznych;

-

udzial uczniow w zaj^ciach nauki plywania i doskonalenia umiejetiiosci plywania
na krytym basenie w B^dzinie;

- wydano swiateczny numer gazetki szkolnej;
> uczniowie klas 0-IV obejrzeli spektakl ,,Kr61owa Sniegu" vv Operze Sl^skiej
w Bytomiu.
> udzial uczniow w:

-

ogolnopolskim konkursie plastycznym ,:Z bajka. przez swiat"- wyroznienie dla
uczennic z oddziahi przedszkolnego - Kwarcinskiej Olgi, Gocyly Magdaleny
i Czaj Oliwii;

- gminnym konkursie dla kl. Ill - ^Matematyka na wesolo";
-

gminnym turnieju ,.Dwa ognie" dla kl. Ill;
Szkola Podstawowa w Stnyzowicach

> organizacja:
-

imprezy Imieniny Zucha;

- Miedz\gmimiego Konkursu Matemat>cznego dla uczniow klas III 'Matematyka
na wesolo'X II miejsce);

- spotkania zuchow z babciami ,,Przekazywanie tradycji ludowych - babcie
wnuczkom";

- wyjazdu uczniow klas I-V do Teatru Dzieci Zaglebia w B^dzinie na sztuk?
,,Chlopiec z gwiazd";

>

wyjazdu do kina na film ,,Kon wodny".

udzial uczniow w:

- IV Gminnym Konkursie Recytatorskim ,,Maly OKR 2008"( dwoje laureatow);
-

turnieju Mini pilki Siatkowej (I miejsce chlopcow);

- turnieju ;;Dwa ognie"(II miejsce uczniow klas trzecich);
- konkursie ,,Zbieraj, segreguj odpady - chroh srodowisko";
- ,,Og61nopolskim Konkursie Ekologicznym Eko-Planeta";

- konkursie ,,112 w trudnej sprawie - nie uzywaj przy zabawie";
- konkursie ,,W?drowki po Bedzinie".
> udzial nauczycieli w:

- kursie doskonala_cym ,,Elementy arteterapii w szkole masowej";
- Dniach Otwartych organizowanych przez Szkol? Podstawow^ nr 11 w B?dzinie.

1.
2.
3.
4.

Szkoia Podstawowa w Dqbiu
Prowadzono zaj?cia pozalekcyjne zgodnie z zatwierdzonym planem dzialari.
Rozprowadzano wsrod dzieci mleka w ramach akcji Szklanka Mleka.
Zdobyto I miejsce w gminnym konkursie ,,Matematyka na wesolo".
Zorganizowano Gminny Turniej w mini pilke siatkowa^ chlopcow i zdobyto TIT
miejsce.

5.

Udzial uczniow w:

- ,,Zimowym turnieju w dwa ognie o Puchar Wojta Gminy Psary".
- X edycji Ogolnopolskiego Konkursu Plastycznego pod haslem ,,112 w trudnej
sprawie - nie uzywaj przy zabawie1'.

- przedstawieniu teatralnym pt.: ,,Krolowa Sniezka l 7 krasnoludkow" w wykonaniu
6.

aktorow seen krakowskich.

Przeprowadzono szkolenia z zakresu pierwszej pomocy w ramach rzadowego
programu ,.Razem bezpieczniej".
Gimnazjum w Psarach

r zorganizowano:

- wycieczke do kopalni srebra w Tarnowskich Gorach;

- wyjazd popohidniowy do kina .,Heli°s"- wizyte gosci z Niemiec w ramach wymiany mlodziezowej.
> udzial uczniow w:
-

1 etapie Infogimusa;

- Ogolnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Internecie (zakwalifikowani do polfinalu);
- konkursiejezykowym zj. angielskiego ij. niemieckiego w III LO w B^dzinie:
- uroczystosci z okazji Dnia Kobiet w GOK;

- Wojewodzkim Konkursie poetyckim z okazji 650-lecia Bedzina ;
- Ill edycji konkursu historyczno-polonistycznego w II LO w Sosnowcu;
- konkursie poetyckim ,,Wizja swiatla i ciemnosci w III LO w B^dzinie;
-

II etapie Ogolnopolskiej Olimpiady Zdrowia;

-

zawodach rejonowych w pilce siatkowej chlopcow - II miejsce powiatowym.
GOK Gminy Psary

We wszystkich placowkach Gminnego Osrodka Kultury Gminy Psary realizowane
sa^ zaj^cia tematyczne dla dzieci, mlodziezy i doroslych zgodnie z wewne.trznymi
harraono gramami.

GOK Gminy Psary zlozyl dwa wnioski o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury

i Dziedzictwa Narodowego.
W Osrodku Kultun- w Sarnowie:

- trwaj^ zaj?cia w ramach projektu ,,Fabryka Sztuki PAKA" realizowanego w ramach
programu ,5R6wnac szanse 2007" Polsko-Amerykanskiej Fundacji Wolnosci,
wspolfmansowanego przez Polska. Fundacj? Dzieci i Mlodziezy. Liderem projektu
jest Agnieszka Jangrot-Waszczak. Zakoriczenie i podsumowanie projektu odbedzie
si? 28.03.2008 r. o godz. 16.00,

- Internetowa Telewizja Kultury w Osrodku Kultury w Samowie 11 marca ukonczyta
material' do programu o naszej gminie, spotykaja_c si? z dziecmi i mlodzieza^
rozwijaja_cymi swe zainteresowania w osrodkach kultury na terenie Gminy Psary.
W Osrodku Kultury w Preczowie:

-

trwa projekt ..Kosmiczne wedrowki" wspolfmansowany przez Polska_ Fundacj?
Dzieci i Mlodziezy w ramach ,,Make a connections77. Nad projektem czuwa Donata
Lukasik, a koordynatorem prac jest Katarzyna Koziel,

-

odbyly sie przestuchama do Regionalnego Konkursu Recytatorskiego dla Szkot
Podstawowych i Gimnazjow ,,Maly OKR 2008". Nagrodami byly nominacje do
regionalnego Konkursu Recytatorskiego ,,Mary OKR 2008" w Katowicach,
- przeprowadzono obchody ,JI Regionalnego obrze_du topienia Marzanny7; podczas
ktorego rozstrzygniete zostaly konkursy: konkurs plastyczny ,,Moja najpiekmejsza
Marzanna"' oraz Regionalny Konkurs na tradycyjna, Marzanne, i Gaik". Podczas
tegorocznych obchodow towarzyszyta nam Internetowa Telewizja Kuttury.
W Gminnym Osrodku Kultury w Grodkowie:
- odbyly sie_ uroczystosci Jubileuszu 50-lecia pozycia malzeiiskiego,
-

na ktory

zaproszono 14 par matzehskich z terenu naszej gminy,
do korica lutego trwal konkurs na logo Osrodka i Stowarzyszenia ogloszony przez
Gmmn>- Osrodek Kultury Gminy Psary i Stowarzyszenie ,,Razem" na rzecz gminy
Psar>-,

- Podsumowano i rozdano nagrody w Gminnym Konkursie Literackim rTropem

gminnych opowiesci", i konkurs ,,Tradycyjne ozdoby ludowe zwiazane ze Swi?tami
Wielkanocnymi"1,

- 7 marca miala miejsce Biesiada z okazji Dnia Kobiet, w ktorej uczestmczyio prawie
350 osob, gtownie Pan,

-

8 marca zespol ..Nasz Grodkow" zorganizowal ,,Babskie gadanie" 2008".

-

14 marca o godz. 17.00 mialo miejsce spotkanie autorskie Bolestawa Ciepieli
pota,czone z promocjajego ksiazki ,,Sylwetki Zagl^biakow",
- 5 kwietnia o godz. 9.00 odbe_dzie sie, Gminny Turniej Szachowy, a 11 kwietnia o
godz. 9.00 zapraszamy takze na Spotkania z Melpomena. organizowane przez
Szkole. Podstawowa^ w Grodkowie z okazji Mi?dzynarodowego Dnia Teatru.

W Osrodku Kultury w Brzekowicach:

- odbylo sie spotkanie czlonkin KGW Brzekowice, KGW Gola_sza oraz Zespolu
spiewaczego ,,Brz^kowianie77 z okazji Dnia Kobiet.

Podobna impreza srodowiskowa miata miejsce w OK w Dabiu,
uczestniczyiy cztonkinie KGW Dabie oraz Zespohi ,,Dabie".

Zaklad Gospodarki Komunalnej
usuni^to 4 awarie wodoci^gowe;

w ktorej

r wymieniono 159 szt. wodomierzy w ramach legaiizacju

usum?to

1

awane

wodomierza, dokonano 5 odbiorow nowo wykonanego przylacza wodociqgovvego do
budynkow mieszkalnych oraz zamontowano 2 wodomierze u odbiorcow

ryczaftowych Lacznie zabudowano 167 szt. wodomierzy;
> przeprowadzono'odczyty kontrolne wodomierzy glownych na gramcach gminy oraz
w ujeciach studni elebinowych;

r zlecono wykonanie badaii wody pod wzgle_dem fizykochemicznym;
- w stacji uzdatniania wody w Malinowicach;
- w wodociagu sieciowym w Dabiu Chrobakowym;
- w studni SD-1 w Da_biu;

- w zbiorniku wyrownawczym w Gorze Siewierskiej;
- w zrodle w Gorze Siewierskiej.

r zlecono wykonanie badan sciekow oczyszczonych z Oczyszczalm sciekow
biologiczno - mechanicznych;

> vwkonano operat wodnoprawny na odprowadzanie sciekow oczyszczonych do
odbiornika powierzchniowego z lokalnej oczyszczalni sciekow w Malinowicach
celem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzame oczyszczonych
sciekow bytowvch do rowu b?dacego doprywem Potoku Pagor;
r wydano:

-

7 szt. wstepnych zapewnien dostawy wody;

-

3 szt. zapewnien dostawy wody;

-

2 szt. uzgodnieh branzowych.

Wzakresie reprezentowania gminy

- Uczestniczytein w naradzie rocznej w Komendzie Powiatowej Policji w Bedzinie,
- Uczestniczylem w uroczystym przekazaniu Komisariatu Policji w Wojkowicach,
- Uczestniczylem w posiedzeniu Zarzadu Powiatowego OSP,

- Uczestniczylem w uroczystosci z okazji ,,Dnia Kobiet" w GOK Grodkow,
- Uczestniczyiem w widowisku obrzedovvym ,,Topienia Marzanny" w Preczowie,
- Uczestniczylem w Sermnarium pt. ,,ENERGETYKA 2020" organizowanym przez
PKE w Lagiszy,

- Uczestniczylem w Zebraniu Sprawozdawczym OSP Dabie,

- Uczestniczylem w koncercie z okazji 650-lecia miasta Bedzina,
- Reprezentowalem Gmin? w Walnym Zgromadzenia Funduszu G6rnosla_skiego.

W 0/j T
Maffaii Koziel

