Mriino

Psary, dnia22.04.2013r.

Informacja miqdzysesyjna
za okres od21.03.2013r. do 25.04.2013r.
Panie Przewodniczgcv, Wvsoka Rado. Szanowni Panstwo
W marcu zrealizowano dochody w wysokosci 3.450.382,55 zl
wtym:

> dotacje w wysokosci 156.430,45 zl,
> subwencje w wysokosci 576.088,00 zl,
> oraz pozostale dochody w wysokosci 2.717.864,10 zl,
Wydatki zrealizowano na kwot§ 2.994.450,87 zl.
Przygotowano na dzisiejsz<{ sesje 7projektow uchwal.
Wokresie objetym informacjq wydalem 6 zarzqdzen w sprawie:

y

Powolania
odpadow

komisji

przetargowej

komunalnych

na

,,odbior,

pochodzajcych

z

transport

i

nieruchomosci

zagospdarowanie
zamieszkalych,

polozonych na terenie Gminy Psary",

>

Powolania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia:
- V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz nieruchomosci ozn. nr 936/1

polozonej w Preczowie przy ul. Szkolnej,
- Ill przetargow ustnych nieograniczonych na sprzedaz nieruchomosci ozn. nrnr

478/66, 478/67 polozonych w Gorze Siewierskiej,
- V przetargow ustnych nieograniczonych na sprzedaz nieruchomosci ozn. nrnr
481/9, 481/10 polozonych w Gorze Siewierskiej przy ul. Miedzianej,

>

Zagospodarowania

drewna pozyskanego z terenow, b^dajcych w posiadaniu

Gminy Psary,

>

Wprowadzenia w zycie ,,Planu obrony cywilnej Gminy Psary",

>

Ogloszenia wykazu nieruchomosci gminnych przeznaczonych do sprzedazy (10
nieruchomosci gminnych polozonych w Gorze Siewierskiej przy ul. Kwarcowej),

> Przeprowadzenia na terenie Gminy Psary akcji odszczurzania.
Wokresie objetym informacjq zawarlem 24 umowy:

>

Z LTC Sp.zo.o z siedziba^ w Wieluniu reprezentowana^ przez Paniq. Dorote^
Witkowskq. - Wiceprezesa Zarzajdu na swiadczenie ushig asysty technicznej
i opieki autorskiej Programu FINN 8 SQL (Sekap),

>

6 umow z Klubami Sportowymi na wsparcie realizacji zadania publicznego pod
nazwq. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy Psary"
(KS ,,Sarnow", Stowarzyszenie ,,Sportowa Gmina Psary", LKS ,,Jednosc"
Strzyzowice, KS ,,Orzel" Dabie, UKS ,,Gimnazjum", KS ,,Iskra" Psary),

>

8 umow na wynajem:
- na okres 3 lat lokalu uzytkowego w budynku komunalnym w Dabiu
z przeznaczeniem na prowadzenie zaj?c rehabilitacyjnych,
- 1 umow? na wynajem lokalu w budynku bylej
w Malinowicach,

szkoly podstawowej

- na okres 3 lat lokalu w budynku bylej szkoly w Malinowicach
z przeznaczeniem na prowadzenie zaj?c ruchowo rekreacyjnych oraz szkolen
i warsztatow zwia^zanych z promocja^zdrowia i rozwojem psychofizycznym,
- na okres 3 lat lokalu biurowego w budynku OPS w Psarach z przeznaczeniem
na biuro,

- 2 umowy na wynajem sali w budynku bylej szkoly w Malinowicach celem
zorganizowania przyj?c okolicznosciowych,
-1 umow? na wynajem lokalu w budynku Gminnego Osrodka Kultury
w Grodkowie celem przeprowadzenia prezentacji produktow zdrowotno rehabilitacyjnych,
1 umow? na wynajem lokalu w budynku Gminnego Osrodka Kultury
w Grodkowie celem przeprowadzenia spotkania dotycza^cego promocji
urzajdzen medycznych,

> Z Wojewodq. Slajskim w sprawie wysokosci srodkow przeznaczonych w 2013r. na
dofmansowanie pracodawcom kosztow ksztatcenia mlodocianych pracownikow,
> Z Panem Mariuszem Zasada^ prowadza^cym dzialalnosc gospodarczq. jako A.F.K
,,EXUSS" na wynajem na okres 1 roku lokalu biurowego mieszcza^cego si?
w budynku Urz?du Gminy z przeznaczeniem na biuro Agencji Ubezpieczeniowej,
> Z Pani% Jolanta^ Gajos - Kemsk% prowadza^ca^ dzialalnosc gospodarcza^ jako
GAJOS - KEMSKA Jolanta na wynajem lokalu biurowego mieszczajcego si?
w budynku Urz?du Gminy z przeznaczeniem na dzialalnosc ubezpieczeniowa^
> Z Paniq, Anna^ Nagly - Dyrektorem Gminnego Osrodka Kultury w Grodkowie
o administrowanie boiskami oraz budynkami szatni zlokalizowanymi na
nieruchomosciach w: Malinowicach, Gorze Siewierskiej, Gola^szy Gornej, Sarnowie,
Strzyzowicach, Brz?kowicach, Preczowie.

> Z Przedsi?biorstwem Robot Inzynieryjnych ,,espri" Sp.zo.o na remont cza^stkowy
drog gminnych na terenie Gminy Psary

Cena remontu 1 m2 naprawy ubytkow nawierzchni wykonanej z asfaltobetonu
o grubosci 5-^-6 cm: 66,42 zt brutto. Sumaryczna wartosc wykonania okolo 715 m2:
47.490,03 zl brutto,

• Cena remontu lm2 naprawy ubytkow nawierzchni wykonanej z asfaltobetonu
o grubosci 10cm: 92,25 zl brutto. Sumaryczna wartosc wykonania okolo 220 m2:
20.295,00 zl brutto,

• Cena lm2 naprawy czajstkowej nawierzchni wykonanej z asfaltobetonu grubosci
25 cm z wymianq. podbudowy o grubosci 20cm: 86,10 zl brutto. Sumaryczna wartosc
wykonania okolo 117m2: 10.073,70 zl brutto.
Wartosc calego zamowienia: 77.859,00 zl brutto.

> Z Paniq. Grazynq. Kulis, Andrzejem Ferdynem, Leszkiem Sow% prowadza^cymi

dzialalnosc gospodarcz^ jako P.H.U. ,,APOL" na opracowanie dokumentacji
projektowej i przylacza wodoci^gowego do budynku szatni w Preczowie przy
ul. Szkolnej. Umowa zostala zawarta na kwote_ 2.706,00 zl brutto,

> Z Panem Stawomirem Perdakiem prowadzacym dzialalnosc gospodarczq. jako

,,Damaris" Przedsi^biorstwo Produkcyjno Handlowo - Uslugowe na przebudowe,

sieci kablowej nN dla zasilania budynkow mieszkalnych na osiedlu ,,Czerwony
kamien" przy ul. Miedzianej w Gorze Siewierskiej. Umowa zostala zawarta na kwote
36.495,44 zl brutto,

> Umowe, - zlecenie o pelnienie nadzoru inwestorskiego nad remontem

cz^stkowym drog gminnych na terenie Gminy Psary.
Ponadto, zawarlem 1 porozumienie:

> Z Wojewoda^ Sla^skim w sprawie realizacji programu wieloletniego ,,Pomoc

panstwa w zakresie dozywiania".

W poszczegolnych komorkach organizacyjnych

nastepujqce zadania:

Urzedu zrealizowano nuin.

W zakresie ewidencji ludnosci:

> zameldowalo si? na pobyt staly 59 osob, na pobyt czasowy 8 osob,

> zameldowano 5 noworodkow, odnotowano 14 zgonow mieszkancow naszej
gminy;

> przyj^to 66 wnioskow o wydanie dowodu osobistego i wydano 120 dowody
osobiste.

Wzakresie dzialalnosci gospodarczej zostalo wprowadzonvch:

>

54 zaswiadczenia o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, w tym:

>

Ponadto, wydano 1 zezwolenie na sprzedaz napojow alkoholowych.

>

Trwajq, prace przy robotach wykonczeniowych w budynku klubu ,,Blyskawica"

-

7 zaswiadczen o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej,
30 zaswiadczen o zmianie wpisu do ewidencji dzialalnosci gospodarczej,
5 decyzji o zawieszeniu dzialalnosci gospodarczej,
6 decyzji o wznowieniu dzialalnosci gospodarczej,
6 decyzji o wykresleniu z ewidencji dzialalnosci gospodarczej.

W zakresie inwestvcji i remontow:

w Preczowie realizowane przez firm? P.H.U. ,,Grumix" z Sosnowca:

- prowadzone sa^ prace wykonczeniowe wewnejxzne,
- wykonywana jest termoizolacja budynku,
- trwa montaz zewn^trznej klatki schodowej w konstrukcji stalowej,

>

Trwaja^ prace przy zagospodarowaniu przestrzeni publicznej na terenie Gminy

Psary: cze.sc I - przebudowa budynku OSP w Gorze Siewierskiej w zakresie
rozbudowy garazy. Zadanie realizuje Hutnicze Przedsiebiorstwo Remontowe
z Dqbrowy Gorniczej. Obecnie wykonywane sa^remonty:
- podloza pod posadzki,

- sciany nadziemia z Porothermu gr. 25cm,

>

- betonowanie shipow w scianach zewne_trznych oraz nadprozy w oknach.

Trwajq. prace przy zagospodarowaniu terenu - boiska sportowe, place zabaw,

oswietlenie, monitoring, odwodnienie, ogrodzenie w Psarach przy ul. Szkolnej
100. Zadanie realizuje firma Moris - Sport Sp.zo.o. Z Warszawy. Obecnie
wykonywane jest korytowanie pod warstwy podbudowy nawierzchni z kostki
betonowej,

>

Brygada remontowo - budowlana zrealizowala nast^puja^ce roboty budowlane:
-roboty
plytkarskie
w
budynku
Klubu
Sportowego
,,Jednosc"
w Strzyzowicach,

-

trwaja^

prace

termoizolacyjne

budynku

bylej

szkoly

podstawowej

w Malinowicach,

- wykonano fundament pod schody zewne_trzne w budynku OSP w Gorze
Siewierskiej.

W zakresie pozyskiwania srodkow zfunduszv krajowvch iz.agranicz.nvch:
y Zlozono:
- wniosek do LGD ,,Biynica to nie granica" w ramach dzialania ,,Odnowa
i rozwqj wsi" PROW pn. ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej
5 w Sarnowie". Wnioskowana kwota dofinansowania 400.000 zl,
-wniosek do LGD ,,Biyrrica to nie granica" w ramach dzialania ,,Odnowa
i rozwoj wsi" PROW pn. ,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy OSP
w Strzyzowicach". Wnioskowana kwota dofinansowania 120.000 zl,
- wniosek do LGD ,,Bryrrica to nie granica" w ramach dzialania ,,Odnowa
i rozwoj wsi" PROW pn. ,,Zakup wyposazenia swietlic wiejskich na terenie
Gminy Psary". Wnioskowana kwota dofinansowania 82.000 zl,
- wniosek do LGD ,,Brynica to nie granica" w ramach dzialania ,,Wdrazanie
lokalnych strategii rozwoju - male projekty, wniosek pn. ,,Zakup wyposazenia
swietlicy wiejskiej w Psarach". Wnioskowana kwota dofinansowania to
36.513,66 zl,

- wniosek o dofinansowanie projektu do dzialania 9.1.2. POKL. Zgloszony
projekt pn. ,,Mlodziez z przyszlosciaj' ma na celu organizacj? zaj^c
dodatkowych dla uczniow Gimnazjum w Psarach. Wnioskowana kwota
dofinansowania to 199.077,76 zl,

- wniosek o dofinansowanie projektu do dzialania 9.1.2 POKL. Zgloszony
projekt pn. ,,Szkola marzen" ma na celu organizacj? zaje_c dodatkowych dla
uczniow wszystkich szkol podstawowych w Gminie. Wnioskowane
dofinansowanie to 650.596,87 zl,

i
o
w

zaktualizowany wniosek o dofinansowanie dla projektu ,,Remont
termomodernizacja budynku GOK w Sarnowie". Wniosek ubiega si?
dofinansowanie z listy rezerwowej konkursu ogloszonego w 2008r.
ramach dzialania 4.1 RPO WSL. Wnioskowane dofinansowanie to

1.012.429,14 zl,

>

We wspolpracy z Gminnq. Biblioteka^ Publicznq. zlozono wniosek do LGD
,,Brynica to nie granica" w ramach dzialania Wdrazanie lokalnych strategii
rozwoju - male projekty, wniosek pn. ,,Akademia dla kazdego" czyli edukacja
i rozwoj non stop. Wnioskowana kwota dofinansowania to 10.480,00 zl,

> Zlozono uzupelnienia do wniosku o platnosc projektu „Wyposazenie swietlicy
w Malmowicach" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarow
Wiejskich,

>

>
>

Trwa realizacja projektu ,,Jestem wyjatkowy" w ramach POKL we wszystkich
szkolach podstawowych Gminy Psary. W dniu 8.04.2013r. zgodnie z umowa

zlozono kolejny wniosek o platnosc,

W dniu 12.04.2013r. zlozono wniosek o platnosc - sprawozdanie do Urzedu
Marszalkowskiego Woj. Sla^skiego w ramach projektu ,,Budowa sieci

publicznych punktow dostejm do internetu na terenie Gminy Psary",

Trwa realizacja projektow ,,Dokonczenie budowy budynku szatni LKS

,,Blyskawica" Preczow i zagospodarowanie terenu za OPS-em w Psarach

reahzowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich.

Wzakresie realizacji zadan oswiatowvch:
y
Opracowano:

- do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Da_browie Gorniczei
informacje. dotycza^a. dzialan w zakresie profilaktyki grypy w placowkach

oswiatowych gminy Psary,

- do WFOSiGW w Katowicach wniosek o dofmansowanie wyjazdow

srodrocznych dzieci na tzw. ,,zielone szkoly",

- do Slajjkiego Urz?du Wojewodzkiego' w Katowicach harmonogram

uruchomiema srodkow Funduszu Pracy pozostaja_cych do dyspozycji gminy na

dofmansowanie

>

pracodawcom

kosztow

pracowmkow oraz ich rozliczenia za I kwartal,

ksztalcenia

mlodocianych

Ogloszono II edycje otwartego konkursu ofert na realizacje, zadania

pubhcznego gminy Psary w zakresie wspierania i upowszechniania kultury
nzycznej,

>

J

Zorganizowano posiedzenie komisji ds. przyznawania doplaty do czesnego dla
doksztalcaja^cych si? nauczycieli oraz przyznano 1 refundacie

Wzakresie promocji Gminy
y

>
>

Zostal wydany kolejny numer gazety samorzadowej ,,Glos Gminy Psary"
Przeprowadzono akcj? informacyjna. dotycza.ca. nowego systemu

gospodarowama smieciami na terenie Gminy Psary (wydano informator

stworzono zakladk? na stronie internetowej Urzedu).
Wzakresie ochronv srodowiska:

>
>

Wydano 9 decyzji zezwalajacych na usuniecie drzew dla mieszkancow gminy

Psary,

&

J

Przeprowadzono ogl?dziny drzew wnioskowanych do usuni^cia,

> Wydano 3 decyzje zezwalajace na zaj^cie i prowadzenie' robot w pasie
drogowym drogi gminnej publicznej,

> Wydano 3 zezwolenia na umieszczenie i zajecie pasa drogowego drosi
wewn?trznej,

&

&

&

> Wydano 1 decyzj? wyrazaja^ca, zgod? na umieszczenie w pasie drogowym drogi

gminnej
publicznej
urzajdzen
infrastruktury
technicznej
niezwiajzanej
z potrzebami zarz^dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
>

Zlozono:

- do Urz^du Marszalkowskiego Woj. Sla^skiego roczne sprawozdanie z realizacji
zadan z zakresu gospodarowania odpadami,
- do Urz^du Marszalkowskiego Woj. Slajskiego wykaz podmiotow wpisanych
w miesiajDu lutym do rejestru dzialalnosci regulowanej w zakresie odbierania
odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchomosci,
- do Generalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska informacje o prowadzonych
ocenach oddzialywania przedsi§wzi§cia na srodowisko oraz strategicznych
ocenach oddzialywania na srodowisko,
- do Urz^du Marszalkowskiego Woj. Slajskiego informacje o wystejDowaniu
substancji stwarzajajzych szczegolne zagrozenie dla srodowiska,
- statystyczne sprawozdanie z zakresu gospodarki mieszkaniowej i komunalnej
dot. utrzymania czystosci i porza^dku w gminie,
Wzakresie gospodarki mieniem komunalnvm i gospodarki nieruchomosciami:

>

W dniu 8.04.2013r. zostaly rozstrzygni^te kolejne przetargi na sprzedaz dzialek:
- V przetargi ustne nieograniczone na sprzedaz dzialek w Gorze Siewierskiej
przy ul. Miedzianej (2 dzialki) - ze wzgl^du na brak oferentow przetarg zostal
zakonczony wynikiem negatywnym,
- V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz dzialki w Preczowie przy

ul. Szkolnej - przetarg zakonczony pozytywnie (planowany termin podpisania
umowy ok. 15 maja br.)

- Ill przetargi ustne nieograniczone na sprzedaz 2 dzialek polozonych w Gorze
Siewierskiej przy ul. Granitowej - przetarg zakonczony wynikiem pozytywnym
(planowane terminy podpisania umowy ok. 15 czerwca br.),

>

W dniu 8.04.2013r. zostal podany do publicznej wiadomosci na okres 6 tygodni
wykaz nieruchomosci gminnych przeznaczonych do sprzedazy obejmujajcy
dzialki polozone w Gorze Siewierskiej przy ul. Kwarcowej,

>

10 kwietnia zostala sfinalizowana poprzez zawarcie aktu notarialnego - umowy
sprzedazy nieruchomosci zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami
gospodarczymi polozonymi w Malinowicach przy ul. Szkolnej,

>

16 kwietnia zostala sfinalizowana poprzez zawarcie umowy darowizny sprawa
nieodplatnego przeje_cia od Gminy Dajbrowa Gornicza dzialki ozn. nr 125, obre_b
Marianki, na ktorej posadowiona jest cz^sc budynku szatni LKS - u Blyskawica
w Preczowie.

W zakresie wvmiaru i oplat podatkow wvdano:

>
y
y
^
>

71 decyzji ustalajajcych, korygujajcych i aktualizacyjnych wymiar podatku,
1 decyzji o umorzeniu zobowiajzania pieni^znego,
1 decyzjej okreslajajDa^wysokosc podatku od srodkow transportowych,
1 postanowienie o zarachowaniu wplaty,
1 zaswiadczenie o niezaleganiu w podatkach,

Wystawiono:

> 12 tytulow wykonawczych w celu sci^gniecia zaleglosci z tytuhi zobowiazania

pieni^znego,

> 16 wezwan do zlozenia deklaracji na podatek od srodkow transportowych.
Wminionym okresie koordynowalempracejednostek organizacyjnych gminy:
Placowki oswiatowe

> Uczniowie brali udziat m.in. :
-w Ogolnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Te_cza",

-w powiatowym etapie Ogolnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczenstwie

w Ruchu Drogowym (IV miejsce SP Dabie),

-w Powiatowym Turnieju Wiedzy Pozarniczej ,,Mlodziez zapobiega pozarom",
-w Mistrzostwach Powiatu Be.dzinskiego w Minipilce Recznej Dziewczat
(zdobycie tytuly najlepszej zawodniczki dla Aleksandry Wesotek ze SP
w Dabiu) oraz w Minipitce R^cznej Chlopcow (I miejsce dla SP w Samowie),

-w gminnym seminarium ekologicznym w SP w Dabiu,
-w Mistrzostwach Gminy w Tenisie Stolowym,

-w Miedzygminnym konkursie piosenki ekologicznej i przyrodniczej,

-w konkursie ,,Liga matematykow",
-w Ogolnopolskim konkursie historycznym ,,Klio",

-w VII edycji powiatowego konkursu -Wielcy Polacy - pamie.tajmy o nich!
,,W kre.gu Marszalka ..., czyli rzecz o Jozefie Pilsudskim w 145 rocznice.

urodzin" organizowanym przez II Niepubliczne Gimnazjum oraz VI
Niepubliczne LO w Sosnowcu pod patronatem Prezydenta Sosnowca, Jaworzna,

>

B^dzina i Myslowic (wyroznienie dla 2 uczniow ze SP w Sarnowie),

Realizowane sq, programy w ramach srodkow unijnych: ,,Owoce w szkole",
,,Jestem wyjatkowy", ,,Sposoby na szybkie i efektywne uczenie si^ - dzieci
powinny je znac", ,,Ucz si? nowoczesnie", ,,Szklanka mleka".

> Uczniowie brali udziat w:

Gimnazjum w Psarach

-warsztatach w Centrum Informacji o Stanach Zjednoczonych,

-Powiatowym Festiwalu Piosenki Zakochanej w LO w Wojkowicach,

-seminarium ekologicznym w SP w Dabiu,

-konkursie matematyczno - fizyczno - chemicznym ,,Od probowki do

matematyczno - fizycznej lamiglowki",

-Mi^dzynarodowym konkursie ,,Kangur",
-Ogolnopolskim konkursie informatycznym,
-Mistrzostwach Polski Mtodych Ekonomistow,
- Rejonowych zawodach w koszykowce dziewczat,
- Powiatowych zawodach w koszykowce dziewczat.
> Zorganizowano:
- dzien otwarty dla klas VI Szkol Podstawowych,
- dzieh Projektow Edukacyjnych kl. II,
- Mistrzostwa Gminy Psary w tenisie stolowym,

- Eliminacje Turnieju Pitkarskiego Coca - Cola Cup
Gminnv Osrodek Kulturv

> W OK w Sarnowie:

-odbylo si? (15.03) muzyczne spotkanie z okazji Dnia Kobiet, w trakcie ktorego
wystapili: uczestnicy zaj?c tanecznych GOK, czlonkowie mlodziezowego zespoha
wokalno - instrumentalnego oraz uczestnicy zaj?c teatralnych: grupa ,,Dzieciaki
- Misiaki",

- odbyt si? koncert poswi?cony tworczosci artystycznej Czeslawa Niemena pt.
,,Pazur spiewa Niemena",

> W Gimnazjum w Psarach:

- odbyly si? Ill Mistrzostwa Gminy Psary w Tenisie Stolowym o Puchar Wojta
Gminy Psary. W imprezie uczestniczylo ponad 60 zawodnikow w 5 kategoriach
wiekowych,

- odbyto si? spotkanie informacyjne dotycza^ce Gminnej Akademii Pilki Noznej,
w trakcie ktorego przedstawiono glowne cele i zalozenia projektu oraz
przeprowadzono wst?pna^rekrutacj? do poszczegolnych grup zaj?ciowych.

> Od poczatku kwietnia, w ci^gu tygodnia od poniedzialku do piatku na boisku
sportowym Orlik w Psarach prowadzone s% zaj?cia pilki noznej w ramach

Gminnej Akademii Pilki Noznej. Zaj?cia podzielone sa^ wedhig grup wiekowych:
Zacy 5-7 lat, Orliki 8-9 lat, Trampkarze 1—12 lat, Juniorzy 13-18 lat.

> Ponadto, zgodnie z harmonogramem prowadzone sa^ zaj?cia dla dzieci
i mlodziezy: plastyka, zaj?cia teatralne, muzyczne, wokalno - instrumentalne,
nauka gry na gitarze, akrobatyka artystyczna, proby zespohi Bongosiki, zaj?cia
taneczne dla doroslych, joga, aerobik oraz proby zespolow spiewaczych.
Osrodek Pomocv Spolecznej

> W

zwiazku

z

ogloszeniem

przez

Ministerstwo

Spraw

Wewn?trznych

i Administracji konkursu pn. ,,Kibicuj bezpiecznie" w ramach programu ,,Razem
bezpieczniej" przedlozono projekt ,,Kibicuj z klasaj' do Sla^skiego Urz?du
Wojewodzkiego w Katowicach. Rozstrzygni?cie nastapi w maju br.

> Do Wydzialu Europejskiego Funduszu Spolecznego Urz?du Marszatkowskiego
w Katowicach zlozono wniosek o platnosc projektu ,,Praca si? optaca" za okres
od stycznia do marca 2013r.

Z 9 osobami sporzajdzono indywidualne kontrakty socjalne i podpisano deklaracj?
uczestnictwa w projekcie ,,Praca si? oplaca".

> W dniu 16 kwietnia na terenie Gminy rozpocz?lo si? wykonywanie prac
spotecznie uzytecznych przez osoby dlugotrwale bezrobotne bez prawa do
zasitku korzystajajse ze swiadczen pomocy spolecznej.
Gminna Biblioteka Publiczna

> W okresie sprawozdawczym zarejestrowaia 193 nowych czytelnikow, w tym
68 czytelnikow do lat 15,

> Wypozyczalni? i czytelni? odwiedzilo 1557 czytelnikow,
> Ogotem wypozyczono 2543 jednostki inwentarzowe,
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> 19 marca z okazji Swiatowego Dnia Inwalidow i Ludzi Niepelnosprawnych
odbylo si? spotkanie pod haslem ,,Dla siebie i dla innych", b?dace polaczeniem

wyst?pu artystycznego i wystawy prac plastycznych uczestnikow Warsztatow
Terapii Zaj?ciowej z B?dzina,

> Odbyl si? wiosenno - humorystyczny konkurs dla Gimnazjalistow,
> Z inicjatywy biblioteki odbylo si? spotkanie z Panem Piotrem Kardaszem pod
tytulem ,,Zdrowotne dary natury" dotyczace wlasciwosci leczniczych roslin.
Zaklad Gospodarki Komunalnej

> Kontynuowal budow? wodoci^gu w Gorze Siewierskiej na ,,czerwonym
kamiemu" (z rur PE 0 125 mm ulozono 192 mb i z rur PE 0 40 ulozono 78 mb
do 14 przylajszy wodoci^gowych),

> Usunaj 6 awarii wodoci^gowych, w tym 2 na przylaczach wodociagowych do
budynkow,

> La^cznie zabudowal 134 szt. wodomierzy,

> Dnia

15.04.2013r.

wykonano

badania probek

wody pod

wzgle.dem

baktenologicznym i fizykochemicznym w zakresie parametrow objetych

momtoringiem kontrolnym:
- studnia SD-1 w Dabiu,

- stacja uzdatniania wody w Malinowicach,
- zrodio powierzchniowe w Gorze Siewierskiej

> Przeprowadzono odczyty kontrolne wodomierzy na granicach gminy i ujetiach
wody,

> Pracownicy Zakladu Gospodarki Komunalnej w Psarach na biezaco utrzymuj^
porzadek na przystankach autobusowych jednoczesnie czyszczac tablice
ogloszeniowe,

> Rozpocz^to wymiane. wodoci^gu stalowego na wodoci^g z rur PE 0 160 na
ul. Belnej w Strzyzowicach, przy OSP.

Wzakresie reprpzentowanig Gminv:

> 21.03. - uczestniczylem w spotkaniu szkoleniowym dla malych i srednich
przedsi^biorstw organizowanym przez firm? Aviva w Sarnowie,

> 22.03.- uczestniczylem w podsumowaniu konkursu je_zykowego dla uczniow
gimnazjum i szkol ponadgimnazjalnych, ktory odbyl si? w III Liceum
Ogolnoksztalcacym w B?dzinie,

> 24.03. - uczestniczylem w mistrzostwach gminy w tenisie stolowym

organizowanym w Gimnazjum oraz w koncercie poswi?conym tworczosci
Czeslawa Niemena w Osrodku Kultury w Sarnowie,

> 26.03. - rozmawialem z przedstawicielami Wydzialu Rozwoju Regionalnego
Urz?du Marszalkowskiego w Katowicach na temat promocji inwestycyjnej

gminy, tego samego dnia spotkalem si? z czlonkiem Zarzadu Wojewodztwa -

Panem Stanislawem Da^brow^ w celu uzyskania poparcia dla realizacji

przedsi?wzi?cia o znaczeniu regionalnym na terenie gminy Psary,

> 27.03. - przeprowadzilem szkolenie na temat zmian w systemie utrzymania

porzajdku i czystosci w gminach dla sottysow oraz pracownikow Urz^du Gminy,

>

03.04. - prowadzilem spotkanie informacyjne na temat zmian w systemie
utrzymania porzajdku i czystosci w gminach w solectwach Malinowice i Psary,

>

04.04. -

prowadzilem spotkanie informacyjne na temat zmian w systemie

utrzymania porzajdku i czystosci w gminach w solectwach Preczow i Sarnow,

>

05.04. - prowadzilem spotkanie informacyjne na temat zmian w systemie
utrzymania porzajdku i czystosci w gminach w solectwie Dabie,

>

06.04. - uczestniczylem w spotkaniu informacyjnym z rodzicami i dziecmi na
temat utworzenia Gminnej Akademii Pilki Noznej przy Orliku w Psarach,
w ktorej biorq. udzial cztery grupy wiekowe dzieci:
- grupa w kategorii wiekowej 5-7 lat liczy 49 dzieci,

- grupa w kategorii wiekowej 8-9 lat liczy 42 dzieci
- grupa w kategorii wiekowej 10-12 lat liczy 52 dzieci,
- grupa w kategorii wiekowej 13-18 lat liczy 22 osoby,

>

08.04. -

prowadzilem spotkanie informacyjne na temat zmian w systemie

utrzymania

porzadku

i

czystosci

w

gminach

w

solectwach

Grodkow

i Strzyzowice,

>

09.04. -

prowadzilem spotkanie informacyjne na temat zmian w systemie

utrzymania porzajdku i czystosci w gminach w solectwach Brz^kowice Gorne
i Gora Siewierska, w tym samym dniu uczestniczylem rowniez w spotkaniu
Wojtow, Burmistrzow i Prezydentow Subregionu Centralnego Wojewoidztwa
Slajskiego celem podpisania porozumienia dotycza^cego przygotowania Programu
Dzialan dla ZIT ,,krajowego" w okresie 2014-2020 oraz porozumienia w sprawie
przygotowania Programu Rozwoju Subregionu Centralnego w ramach RPO na
lata 2014-2020,

>

11.04. - uczestniczylem w spotkaniu udzialowcow firmy Recykling Wojkowice
zorganizowanym w Urz^dzie Gminy w Bobrownikach dotyczajzym przyszlosci
firmy, bylem rowniez obecny na podsumowaniu powiatowych eliminacji
Ogolnopolskiego Turnieju Wiedzy Pozarniczej w B^dzinie,

>

12.04. - uczestniczylem w spotkaniu z Dyrektorem Wydzialu Rozwoju
Regionalnego Urz^du Marszalkowskiego Pania^ Malgorzata^ Stas celem
omowienia szans realizacji projektow zgloszonych w obecnej i przyszlej
perspektywie finansowania Unii Europejskiej,

>

16.04. - podpisalem Akt Notarialny na mocy, ktorego zostala w formie
darowizny przekazana dzialka od Miasta Dabrowy Gorniczej, na ktorej znajduje
si? czejsc szatni pilkarskiej oraz uczestniczylem w spotkaniu z Dyrektorem
Zarzadu Drog Wojewodzkich Panem Zbigniewem Taborem w celu uzyskania
poparcia dla wpisania modernizacji calej drogi wojewodzkiej 913 jako projektu
kluczowego do przyszlego RPO wojewodztwa sla^skiego,

>

17.04. - uczestniczylem w dniu otwartym w Zespole Szkolno - Przedszkolnym
w Sarnowie,

>

18.04. - uczestniczylem w seminarium ekologicznym organizowanym z okazji
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obchodow Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej w Dabiu,

>

19.04. - goscilismy na terenie gminy Psary delegacje w^gierska. z Miasta Lebeny,
Pani Sekretarz uczestniczyla w konkursie artystycznym ,,Wiosna i wielkanocne
zwyczaje" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Strzyzowicach oraz brala
udzial we wreczeniu zaswiadczen z konkursow przedmiotowych szkol
podstawowych i gimnazjalnych w Dabrowie Gorniczej,

>

20.04. - bralem udzial w otwarciu i podsumowaniu zawodow psow mysliwskich

>

Field Trialsy oraz w Festiwalu Kultury Zuchowej w Be.dzinie,
23.04.- uczestniczyiem w Targach Komunikacyjnych w Centrum Expo Silesia
w Sosnowcu,

>
>

24.04. - uczestniczyiem w uroczystej sesji Rady Miejskiej Be_dzina,
25.04. - uczestniczyiem w Zgromadzeniu udzialowcow Spolki Recykling
Wojkowice i Walnym Zgromadzeniu czlonkow KZK GOP w Katowicach,

>

W okresie mie_dzysesyjnym przyjalem 30 interesantow.
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