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Informacja miqdtysesyjna

za okres od 29.10.2008k do 26.11.2008r.
Panie Przewodniczacv. Wysoka Rado, Szanowni Panstwo

W miesiacu pazdziernik zrealizowano dochody w wysokosci 2.146 465,96 zl,
wtym:

> dotacje 499 293,00 zl,

> subwencje w wysokosci 434 273,00 zl,

> oraz pozostate dochody w wysokosci 1.212 899,96 zl.
Wydatki zrealizowano nakwot? 2.380 230,01 zl.
Przygotowano na dzisiejszq sesj? 6 projektow uchwal.

Wokresie obfetym informacjq wydatem 4 zarzqdzenia w sprawie:

> Zmian w budzecie oraz ukladzie wykonawczym budzetu gminy na 2008r. (30.X.),
> Zmian w budzecie oraz ukladzie wykonawczym budzetu gminy na 2008r. (31 .X.),
>

Zmian do Regulaminu organizacyjnego,

>

Projektu budzetu gminy na 2009r.
Womawianym okresie:

> zameldowalo si? na pobyt staly 5 osob, na pobyt czasowy 12 osob, wymeldowalo
sie 9 osob;

> zameldowano

7

noworodkow,

zarejestrowano

10

,

malzenstw,

odnotowano

7 zgonow mieszkancow naszej gminy;

> przyjeto 27 wnioskow o wydanie dowodu osobistego i wydano 47 dowodow
osobistych;
W okresie objttym informacjq. zawarlem4 umowy:

> z Zakiadem Ushig Rolniczo - Komunalnych s.c na zimowe uteymanie drag
publicznych i lokalnych na terenie Gminy Psary w sezonie zimowym 2008/2009,
> z Przedsiebiorstwem Techniczno - Handlowo - Ushigowym ,,Interpromex
zo o na remont fragmentu drogi i chodnika przy ul. Szkolnej w Sarnowie,

sp.

> z Panem Andrzejem Pawlikiem (zam. Strzyzowice, ul Szosowa 23A) na pemienie

nadzoru inwestorskiego nad remontem fragmentu drogi i chodnika przy
ul. Szkolnej w Sarnowie,

,

> z firing Drogowa Trasa Srednicowa S.A. na wykoname projektu chodnika przy
ul. Jasnej w Sarnowie.

Ochrona Srodowiska:

1. We wspolpracy z Osrodkiem Pomocy Spofecznej s^ przekazywane srodki
pomocowe na pokrycie strat powstalych w wyniku gradobicia. Trwa weryfikacja
przyznanych zasitkow.

2. Finalizacja prac zwiajzanych z Gminnym Punktem Zbierania Odpadow
Niebezpiecznych w Dajbiu - zgtoszenie zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego do Starostwa Powiatowego w B?dzinie.
3. Kontynuacja kontroli zawartych umow na odbior nieczystosci cieklych oraz
odpadow komunalnych na nieruchomosciach znajduja^cych si$ na terenie gminy.
Zakonczono kontrol? sotectwa Strzyzowice i rozpocz?to wysylanie wezwari do
mieszkaricow soiectwa Grodkow jako ostatniego.
4. Ogl^dziny drzew wnioskowanych do usuni?cia
5. Wydano 3 Decyzj? zezwalaja^ce na usuni^cie drzew.
Prace brygady remontowej pny Urzqdzie Gminy objqty:

1. Cd. prac ogolnobudowlanych w budynku Urz^du Gminy Psary - wykonanie
pomieszczeri Biura Obshagi Klienta oraz innych pomieszczen biurowych,
2. Cd. uktadania piytek
w Sarnowie (I p),

terakotowych

w

sanitariatach

Szkoiy

Podstawowej

3. Prace naprawcze dachu budynku komunalnego w Gola^szy Gornej - stara szkoia,

4. Czyszczenie i udraznianie rowu ociekowego przy stadionie w Gorze Siewierskiej,
5. Przystapienie do zasypywania stawu ppoz w Malinowicach,
6. Cd. prac zwiazanych z odtworzeniem wysepek i zatoczek przystankowych,
7. Zakoriczenie prac zwiazanych z montazem drzwi wejsciowych i wewn^trznych do
Gminnego Osrodka Kultury w Preczowie,
8. Przystapienie do prac remontowych obiektu komunalnego w Preczowie - garaz
OSP Preczow,

9. Naprawa nawierzchni asfaltowych drog gminnych - ul. Graniczna w Psarach,
ul. Koscielna w Dabiu Gornym, ul. Szkolna w Preczowie,
lO.Wykonanie

i

montaz

bramy

stalowej

garazu

samochodowego

na zapleczu

w Dabiu.
Stan zatrudnienia statego sktadu w brygadzie budowlano - montazowej do 19.11. br.
wynosit 7 pracownikow. Od 09.06 br. Urza_d Gminy zatrudnia dodatkowo na okres

6 miesi^cy

6

pracownikow do prac komunalnych. Grupa wi^zniow z ZK

Wojkowice w ilosci srednio 2 pracownikow na dniowke^ nieodp}atnie, na podstawie
umowy

z

Urz^dem

Gminy

Psary,

realizuj^cych prace

remontowe,

komunalne

1 drogowe. Realizacja prac drogowych i porzajdkowych, przez grup^

10 osob

zatrudnionych przez OPS Psary w ramach robot publicznych — prace wykonywane

2 x w tygodniu po 5 rg/prac.
W minionym okresie koordynowalem prace jednostek organizacyjnych gminy:

Zespol Obslugi Szkol i Przedszkoli

1. Uczestniczono

w

konferencji

zorganizowanej

przez

Kuratorium

Oswiaty

poswi^conej reformie systemu oswiaty,
2. Prowadzono prace zwiajzane z rozpocz^ciem realizacji projektu "Akademia
przedszkolaka".

3. Zakupiono nagrody i uczestniczono w gminnym konkursie plastycznym
organizowanym przez SP Grodkow.
Przedszkole Publiczne w Sarnowie:

1. Szkoleniadlanauczycieli:
- Warsztaty metodyczne - ,,Techniki Freineta w przedszkolu",
- Kurs doskonal^cy ,,Nauka czytania, krok po kroku - metoda prof.
Janiny Cieszynskiej,

- Kurs doskonal^cy ,,Projektowanie stron WWW -html,
- Kurs doskonalq,cy ,,Joomla - system zarz^dzania trescia^ strony internetowej
(CMS),

- Udzial w konferencji ,,Jak diagnozowac pie_ciolatki w zakresie podj^cia
obowiajzku szkolnego",
2. Spotkanie z lesnikiem i mysliwym - pogadanka na temat przygotowania zwierzat
do zimy oraz obowi^zkow lesnika i mysliwego.
3. Spotkania z piel^gniarka,- pogadanki na temat:

- ,,Witaminy zrodto zdrowia",
- ,,Prawo dziecka do zdrowia".
4. Oglajdanie ,,V Regionalnych Prezentacji Zywotow Swi^tych",
5. Rozpocz?cie realizacji programu wlasnego ,,Przedszkolaki poznaja^prawa dzieci".
Przedszkole Publiczne w Strzyzowicach

1. Organizacja zebrah oddziaiowych z rodzicami na temat zapoznania z wynikami
wst^pnej dziatalnosci diagnostycznej wychowankow,
2. Organizacja pogadanki z lesnikiem Nadlesnictwa Swierklaniec,

3. Udziat nauczycieli

w szkoleniu kurs ,,Metoda nauki

czytania wg Janiny

Cieszynskiej",
4. UdziaJ w ogolnopolskim konkursie plastycznym w ramach akcji ,,Cala Polska
czyta dzieciom",

5.
6.
7.
8.

Naukajazdy konnej,
Realizacja projektu ,,Akademia Przedszkolaka" dotowanego ze srodkow unijnych,
Uczestnictwo w comiesi^cznych spektaklach teatralnych,
Prace remontowe: wykonanie dojazdu do szamba z pozyskanej kostki typu
trylinka.
Szkola Podstawowa w Sarnowie

1. Osi^gni?cia uczniow:

- Pierwsze miejsce w Zawodach Halowej Piflti Noznej Chtopcow,

- Wyroznienie dla Karoliny Nowak Uczennicy klasy III w Festiwalu Piosenki

Dzieci?cej i Mlodziezowej,

- Wyroznienie dla Majkela Kuznickiego w I Powiatowym Konkursie Piosenki
Polskiej ,,MurMurando",

- II miejsce w V Regionalnych Prezentacjach Teatralnych Zywotow Swi^tych

i Patronow,
2. Udziat uczniow w:

- konkursie Interdyscyplinarnym, zakwalifikowanie si? ucznia klasy VI Lukasza
Nowak do etapu regionalnego,

- Powiatowym konkursie ,,Spiaca Krolewna" organizowanym przez Tetra Dzieci
Zaglebia w Be_dzinie,

- Ogolnopolskim Konkursie ,,Olimpus"zj?zykaangielskiego i matematyki,

- Powiatowym Konkursie ,,Liga Matematykow",
- udzial uczniow w zaje_ciach Taekwondo
3. pasowanie na ucznia,
4. Halloween,

5. SpotkaniezPolicjantem,
6. Udzial uczniow w wycieczce ,,Szlakiem Patrona" ,
7. Zlozenie kwiatow na grobie Alfreda Szklarskiego,

8. Wspolpraca z Fundacja_Wielkiej Orkiestry Swiatecznej Pomocy,
9. Udzial dyrektora i nauczycieli w licznych formach doskonalenia zawodowego
nauczycieli,

lO.Doposazenie placowki w pomoce dydaktyczne
Szkola Podstawowa w Grodkowie
1. Nauczyciele uczestniczyli w konferencjach metodycznych:

- konferencja metodyczna dla nauczycieli matematyki,
- warsztaty metodyczne dla nauczycieli nauczania zintegrowanego i nauczycieli
oddzialow przedszkolnych,
- spotkania zespolow wychowawczych.

2. zorganizowano uroczysta, akademi? z okazji ,,90 odzyskania niepodleglosci",
3. uczniowie klas I-IV byli na wycieczce w ,,Zaczarowanym lesie" na Jurze
Krakowsko - Cz^stochowskiej,
4. Uczniowie brali udziat w nast^pujacych konkursach:
- ,,Szkolny konkurs mitologiczny",

- szkolny konkurs ,,Najpi?kniejsze drzewo genealogiczne",
-I etap konkursu interdyscyplinarnego,
- szkolny etap konkursu wiedzy biblijnej,
-konkurs matematyczny - OXFORD,

- mi^dzyszkolne zawody sportowe - halowa pilka nozna chlopcow.
5. Wydano pierwszy numer gazetki ,,Ekspres szkolny", ktory

rejestruje

najwazniejsze wydarzenia z zycia szkoly,

6. Uczniowie brali
udzial w zaj?ciach przygotowuja^cych
interdyscyplinarnego z j?zyka polskiego, matematyki i przyrody.

do

konkursu

W ramach zajjc
pozalekcyjnych prowadzone
prowadzone s^
s^ koika
koika zainteresowari:
zainteresowari: Klub
Klub
j pyjy

lZTth k0tk%d2iennikarskie'
jezyka
angielskiego,
k0tk%d2iennikarskie teatralne,
teatl plastyczne,
lt
j

matematyczne, mformatyczne. W kazdy wtorek uczniowie biora udzial
w zajec.ach sportowo rekreacyjnych ,,Taekwondo" zorganizowanych przez
Mowarzyszeme Kultury Fizycznej ,,Sportowa Gmina Psary"

8. Trwa akcja: ,,Szklanka mleka" w ramach udzielania doplat do spozycia mleka
w placowkach oswiatowych.

9' ^
H^IM ^f^ 2?08r' SZk°Ja W^a do projektu ,,Akademia
Przedszko aka . W ramach tego projektu dzieci 4 i 5- letnie biora udziat
w zaJ?ciach plastycznych, teatralnych, muzycznych, tanecznych oraz wyjezdzaia

na basen.

lO.Oddzial przedszkolny zorganizowaJ zaj?cia otwarte dia rodzicow
potrafi^ .

J

JM-

To iuz
J

ll.Samorz^d szkolny wraz z opiekunem przygotowali akcj? pomocy dia zwierzat ze
schromska w Dabrowce - ,,Pomoz przetrwac zwierzetom zim?". Wsrod uczniow
przeprowadzono zbiorke_ dia kotow, psow oraz innych artykulow niezbednych
zwierzakorn (miseczki, kocyki, odzywki). Dnia 3 listopada zorganizowano wyjazd
do schromska.

Szkola Podstawowa w Strzyiowicach
1. Organizacja imprez:
- apel z okazji Dnia Papieskiego,
- zabawy i konkursy ,,HaIloween",
- akademia z okazji Swi?ta Niepodleglosci,

- spotkanie z Policja. - pogadanki na temat bezpieczenstwa i odpowiedzialnosci

karnej dzieci i mlodziezy
2. Sukcesy uczniow:

- Ill miejsce w halowej pilce noznej chiopcow,

- Ill miejsce ucznia klasy IV Wojciecha Wyderki w konkursie ,,Nudna
Matematyka" organizowanym przez Palac Mtodziezy w Katowicach,

-1 miejsce w V Regionalnych Prezentacjach Teatralnych ,,Zywotow '
Swietych i Patronow",

i. Udziat uczniow w konkursach:
- udziai w konkursie z jezyka polskiego ,,01impus",

- udziat w konkursie z historii i przyrody ,,Multitest 2008",
- udzial w konkursie interdyscyplinarnym,
- udziat w gminnym konkursie plastycznym ,,Nasze drzewo",

4. Wyjazdy uczniow:

- wyjazd uczniow klasy Via na wycieczke. jednodniowa^ do Wrockwia
(Panorama Raclawicka),

- wyjazd uczniow klas IV na wycieczk? jednodniow^ do Wieliczki,
- wyjazd uczniow klas II na wycieczke jednodniowa, do Studia Filmow
Rysunkowych w Bielsku - Bialej,

- wyjazd do Poraja na grob Patrona Szkory,
5. Doskonalenie nauczycieli:

- szkolenie Rady Pedagogicznej ,,Dostosowanie wymagan edukacyjnych na
podstawie opinii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej",

- udzia* w konferencji ,,Medialne pulapki - uzaleznienie dziecka od srodkow
masowego przekazu".

Szkola Podstawowa w Dqbiu

1. Prowadzenie zajec pozalekcyjnych zgodnie z zatwierdzonym planem pracy,
2. Reahzacja innowacji pedagogicznych zatwierdzonych przez Sl^skie Kurato'rium

Oswiaty w Katowicach,
3. Realizacja programow autorskich,
4. Realizacja programu - Szklanka Mleka,

5. Przygotowanie gminnej akademii z okazji Swi?ta Niepodleglosci,
6. Wycieczka klasy II i III do Nadlesnictwa Siewierz,
7. Przeprowadzenie I etapu konkursu interdyscyplinarnego ROBINSONOWIE
I ROBINSONADY,

8. Zorganizowanie konkursu plastycznego w klasach I - III ,,Z6ty jesienny Use",
9. Przystapienie do Ogolnopolskiego Konkursu OLIMPUS z matematyki
i przyrody oraz do konkursow MULTITEST z jezyka polskiego i matematyki,
10. Zdobycie III miejsca w V Regionalnych Prezentacjach Zywotow Swi^tych
i Patronow - w holdzie Janowi Pawlowi II,

11. Udzial dzieci z oddziahi przedszkolnego w V Regionalnych Prezentacjach
Zywotow Swi^tych i Patronow - w hoidzie Janowi Pawlowi II,
12.Wyroznienie w konkursie plastycznym ,,Krolewna Sniezka" organizowanym
przez Teatr Dzieci Zagiebia w B^dzinie.

Gimnazjum w Psarach

1. Zorganizowano dla uczniow pohidniowy wyjazd do Teatru Slqskiego
w Katowicach na sztuk? "Nie teraz kochanie" oraz dyskotek? andrzejkowa^
2. Uczniowski Klub Sportowy przeprowadzil sobotni Turniej w badmintona,

3. Przeprowadzono Konkursy Przedmiotowe na szczeblu szkolnym z osmiu'
przedmiotow,

4. Odbyto si? spotkanie nauczycieli i rodzicow uczniow gimnazjum polaczone ze
szkoleniem na temat "Bezpieczenstwo ucznia w sieci. Zagrozenia i mozliwosci
piyna^ce z Internetu",

5. Dyrektor gimnazjum i nauczyciele brali udzial w zewn^trznych konferencjach
i szkoleniach.

Osrodek Pomocy Spolecznej w Psarach

1. Rozpocz^to akcje przyznawania pomocy w formie paczek Mikotejowych dla
dzieci z rodzin dysrunkcyjnych.

2. Kontynuuje si? wyptaty zasilkow celowych na pokrycie szkod powstaiych na
skutek gradobicia w dniu 15.08 br.

3. Kontynuuje si? prqjekty pt.

- ,,Praca si? oplaca" - wspolfinansowany z Unii Europejskiej,

- ,,Tu jest moje miejsce" - wspotfmansowany z MinisterstwaPracy i Polityki
Spolecznej,

- ,,Labirynt" - wspolfinansowany z Ministerstwa Spraw Wewnettznych

i Administrate i,
- ,,Nadzieja" - finansowany z budzetu gminy.

1. Zorganizowano koncert profilaktyczny przy wspolpracy z Gimnazjum
pt. ,,Pami?tajcie macie tylko jedno zycie" w wykonaniu zespohi
Gminny Osrodek Kultury

1. 29.10.2008. - Warsztatv z zakresu malowania na s?kle odbywajace si?
w godzinach 10:00 - 14:00 - w Grodkowie; w godzinach 15:00 - 19-00 w Preczowie Qeden cykl warsztatow obejmuje 23 godziny szkoleniowe). Warsztaty
reahzowane przy wspolpracy z Edukacyjnym Towarzystwem Wspierania Rozwoju
Spolecznego, w ramach Projektu ,,Wspieranie aktywnej integracji spofecznej

w gminach powiatu bedzinskiego". Zadania realizowane podczas Projektu byry w

100% srmansowane ze srodkow Europejskiego Funduszu Spofecznego w ramach

Programu Operacyjnego Kapital Ludzki.

2. 30 pazdziernika, 13, 20 listopada 2008 - Warsztatv ceramiczne odbywaja.ce si?
w Osrodku Kultury w Sarnowie w godzinach 15:00 - 18:00. Kontynuacja zaj?c
przewidziana jest na miesia^c grudzien (wg harmonogramu). Warsztaty realizowane
przy wspolpracy z Edukacyjnym Towarzystwem Wspierania Rozwoju Spotecznego,
w ramach Projektu ,,Wspieranie aktywnej integracji spoiecznej w gminach powiatu
bedzinskiego". Zadania realizowane podczas Projektu sa. w 100% sfmansowane ze
srodkow Europejskiego Funduszu Spoiecznego w ramach Programu Operacvineeo
Kapital Ludzki.
&
3. 3, 4, 5, 6, 7, 10 listopad 2008 - Warsztatv z zakresu tworzenia ozdoh
szydelkowvch i bizuterii, odbywajace si? w godzinach 10:00 - 14:00 w Osrodku
Kultury w Grodkowie oraz w godzinach 15:00 - 19:00 w Osrodku Kultury
w Preczowie. Warsztaty realizowane przy wspolpracy z Edukacyjnym Towarzystwem
Wspierania Rozwoju Spotecznego, w ramach Projektu ^spieranie aktywnej
integracji spolecznej w gminach powiatu b?dziriskiego". Zadania realizowane
podczas Projektu byry w 100% sfmansowane ze srodkow Europejskiego Funduszu
Spofecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki.
4. 17.11.2008. - Warsztatv ceramiczne w Osrodku Kultury w Grodkowie w godzinach
16:00 - 19:00. Kontynuacja zaj?c przewidziana jest na miesiac grudzien (wg
harmonogramu). Warsztaty realizowane przy wspolpracy z Edukacyjnym
Towarzystwem Wspierania Rozwoju Spolecznego, w ramach Projektu ,,Wspieranie
aktywnej integracji spolecznej w gminach powiatu bedzinskiego". Zadania
reahzowane podczas Projektu sa^ w 100% sfmansowane ze srodkow Europejskiego
Funduszu Spolecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki.

5. 7.11.2008. - Wieczor Poezii Spiewanej - w Osrodku Kultury w Preczowie. Na
scenie zaprezentowali swoj% tworczosc: Aleksandra Klopotowska, Pawel Bronny

oraz Bartosz Rybak.

6. 7, 14 listopad 2008 - Warsztatv z przedsiebiorczosci w Osrodku Kultury
w Grodkowie w godzinach 16:00 - 19:00. Kontynuacja zaje_c przewidziana jest na
miesiac grudzieri (wg harmonogramu). Warsztaty realizowane przy wspotpracy
z Edukacyjnym Towarzystwem Wspierania Rozwoju Spoiecznego, w ramach
Projektu ,,Wspieranie aktywnej integracji spotecznej w gminach powiatu
bedzinskiego". Zadania realizowane podczas Projektu sa^ w 100% sfmansowane ze
srodkow Europejskiego Funduszu Spoiecznego w ramach Programu Operacyjnego

Kapital Ludzki.

7. 8.11.2008. - Spotkanie edukacvine dla mieszkanek Grainy Psary organizowane
w Osrodku Kultury w Grodkowie przez Wydziat Zdrowia i Polityki Spotecznej
Starostwa Powiatowego w B^dzinie, majace na celu podnoszenie swiadomosci na

temat przeciwdzialania chorobom nowotworowym kobiet.

8. 11.11.2008. - uroczvstosc obchodow Swieta Niepodlegfosci Polski: Msza Sw.
w Kosciele Parafialnym pw. Wniebowzie^cia NMP w Dabiu; cze_sc artystyczna -

w Osrodku Kultury w Da>iu

9.14.11.2008. -V Regionalne Prezentacie Teatralne Zvwotow Swietvch i Patronow w holdzie Janowi Pawfowi II - wspoifmansowane przez Samorzad Wojewodztwa
Sla^skiego. W Prezentacjach wzieh udzial uczniowie szkol podstawowych
i uczestnicy zajec teatralnych z osrodkow kultury z terenu Gminy oraz zespoly
spiewacze. Na szczegolne uznanie zashizyly: Zespoi z Oddziahi Przedszkolnego w
Dabiu, Szkolny Teatrzyk ,,Raz, Dwa, Trzy" z SP w Strzyzowicach, SP w Sarnowie,
Zespot Teatralny z SP w Dabiu, Zespol Dziecieco - Mtodziezowy z Preczowa,
Zespol ,,OD...DO..." z Preczowa, Zespol ,,G6rzanki". Nagrodami w biez^cej edycji
byry m.in.: kamery video, aparaty cyfrowe, telewizor kolorowy.
Gminny Osrodek Kultury Gminy Psary serdecznie zaprasza na
-

,,Wieczor Zydowski" w dniu 29.11.2008. o godzinie 17:00 do Osrodka Kultury

-

Spotkanie ze Swi^tym Mikolajem w dniu 5.12.2008. o godzinie 16:00 do Osrodka

w Dabiu

Kultury w Preczowie.

-

Podsumowanie Konkursu pt. ,,Tradycyjne ozdoby ludowe zwi^zane ze Swi^tami
Bozego Narodzenia" i spektakl teatralny pt. ,,Przybadz do Nas Mikoiaju" 19.12.2008. o godzinie 17:00, do Osrodka Kultury w Grodkowie

-

Zaj^cia muzyczne na instrumentach d?tych oraz pianinie, zgloszenia
przyjmowane sa^ w Osrodku Kultury Grodkwoie od poniedzialku do piatku
w godzinach 8:00 - 19:00.

Zaklad Gospodarki Komunalnej

> Kontynuacja wymiany wodoci^gu wraz z przylaczami do budynkow
mieszkalnych w Psarach i Strzyzowicach przy ul. Granicznej
>

Usuni^to 3 awarie wodociqgowe

>

Wymieniono 3 szt. wodomierzy w ramach legalizacji, usuni?to 2 awarie

wodomierzy,
dokonano
4
odbiorow
nowo
wykonanych przy^czy
wodoci^gowych do budynkow mieszkalnych. La_cznie zabudowano 9 szt.
wodomierzy.

> Przeprowadzono odczyty kontrolne wodomierzy gtownych na granicach gminy
oraz w ujeciach studni glebinowych.

>

Wykonano badanie wody pod wzgle.dem fizykochemicznym i bakteriologicznym
w zakresie parametrow obj^tych monitoringiem kontrolnym:
-

Stacja Uzdatniania Wody w Maiinowieach
Studnia gt^binowa SD -1 w Dabiu

- Zrodlo powierzehniowe w Gorze Siewierskiej
>

Wydano:

-

3
6
1
3

szt.
szt.
szt.
szt.

wst^pnych zapewnieri dostawy wody,
zapewnien dostawy wody
uzgodnien branzowych
odmowa - wste_pne zapewnienie dostawy wody.
Wzakresie reprezentowania Gminy;

>

Uczestniczytem w Sesji Rady Powiatu B^dziriskiego,

>

Reprezentowalem

Gmin?

w

Nadzwyczajnym

Walnym

Zgromadzeniu

Wspolnikow w Katowicach,

> Uczestniczytem w uroczystym slubowaniu uczniow klasy pozarniczej w Liceum
Ogolnoksztak%cym w Wojkowicach,

>

Uczestniczytem w uroczystosci pasowania na ucznia w Szkole Podstawowej
w Sarnowie,

>
>
>
>

Reprezentowatem Gmin? w Krajowej Radzie Zatrudnienia w B^dzinie,
Uczestniczytem w wieczorze poezji w Domu Kulturze w Preczowie,
Uczestniczytem w Swi^cie Niepodleglosci,
Uczestniczytem w Radzie Soleckiej w Sarnowie,

>

Uczestniczytem w prezentacjach teatralnych ,,Zywotow Swi^tych" w Domu
Kultury w Sarnowie,

>
>

Uczestniczytem w Komisji Rozwoju Komunikacyjnego Zwiajzku Komunalnego,
Reprezentowatem Gmine_ w Radzie Spotecznej Powiatowego Zespotu Opieki
Zckowotnej,

>

Uczestniczytem

w

Forum

Sottysow

Wojewodztwa

Sla^skiego

w Urz?dzie

Marszalkowskim w Katowicach,

>

Uczestniczytem w Komisji Kultury, Zdrowia i Ochrony Srodowiska Rady Gminy
Psary.
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