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Informacja miqdzysesyjna
za okres od26.06.2014r. do 28.08.2014r.
Panie Pr7.ewodnic7.acv. Wvsoka Rado. Szanowni Panstwo
W czerwcu i lipcu zrealizowano dochody w wysokosci 5.369.472,52 zl
wtym:

> dotacje w wysokosci 1.284.557,87 zl

> subwencje w wysokosci 1.207.924,00 zl
> pozostale dochody w wysokosci 2.876.990,65 zl
Wydatki zrealizowano na kwot? 5.365.015,54 zl
w

Przygotowano na dzisiejszq sesjq 8 projektow uchwal

Wokresie objqtym informacjq wydalem 14 zarzqdzen w sprawie:

>
>
>

Ogloszenia wykazu nieruchomosci gminnych przeznaczonych do dzierzawy

oraz do wynaj^cia,

Ogloszenia przetargow ustnych nieograniczonych na sprzedaz nieruchomosci

polozonych Gorze Siewierskiej przy ul. Kwarcowej oraz przy ul. Wapiennej,

Wyznaczenia terminu, do ktorego mozna skladac wnioski o udzielenie pomocy
w formie dofmansowania zakupu podr^cznikow dla uczniow szkol

prowadzonych przez Gmin? Psary,

>
>

w

>
>
>

Zmian w budzecie oraz planie fmansowym gminy na 2014r.,
Zasad naliczania czynszu i jego wysokosci za dzierzaw? nieruchomosci

komunalnych,

Ogloszenia, przeprowadzenia przetargu oraz powolania komisji przetargowej

na sprzedaz samochodu pozarniczego marki Star,

Powolania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargow ustnych
nieograniczonych na sprzedaz nieruchomosci polozonych w Gorze Siewierskiej,
Powolania komisji do przeprowadzenia poste_powania o udzielenie zamowienia

publicznego

o

w Strzyzowicach",

>

nazwie

,,Przebudowa

drogi

gminnej

ul.

Bocznej

Powolania Komisji do przeprowadzenia poste_powania o udzielenie zamowienia

publicznego o nazwie ,,Dowoz dzieci z terenu Gminy Psary do placowek
oswiatowych",

>

Instrukcji obiegu i kontroli dokumentow fmansowo-ksi^gowych srodkow
europejskich w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

>

powolania komisji odbiorowej zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja

nawierzchni drog gminnych i chodnikow o nawierzchni z kostki betonowej -

modernizacja ul. Zielonej w Preczowie,

>

Zmian w budzecie oraz planie finansowym na 2014r.

Wokresie objqtym informacjq zawarlem 32 umowy:

> Z Panem Lukaszem Kyrczem i Teresa^ Kyrcz prowadza^cymi dzialalnosc

gospodarcz^ jako ,,Drogrem" s.c. z Bytomia na realizacj? zadania pn. ,,budowa petii
autobusowej w Malinowicach oraz remont nawierzchni drog gminnych na terenie
Gminy Psary: zadanie I: budowa p^tli autobusowej umozliwiaja^cej zawrocenie
autobusu komunikacji miejskiej KZK GOP na odcinku ul. Szkolnej - Bory wraz
z wiatq. przystankowa^ w miejscowosci Malinowice". Termin realizacji zadania
do 1.09.2014r. Umowa zostaia zawarta na kwotej 124.117,05 zl brutto.
> Z Pania. Maria^ Fisior prowadza^ dzialalnosc gospodarcza^ jako ,,Zaklad
Remontowo - Budowlany" z Oss na realizacj? zadania remont nawierzchni drog
gminnych o nawierzchni asfaltowej i z kruszywa. Umowa zostaia zawarta na kwot<?
177.240,42 zl brutto.

> Z Panem
inwestorskiego
,,budowa p^tli
gminnych na

Ryszardem Czykielem umow? zlecenie na peinienie nadzoru
nad robotami drogowymi w ramach realizacji inwestycji pn.:
autobusowej w Malinowicach oraz remont nawierzchni drog
terenie
Gminy Psary: zadanie I: budowa pe_tli autobusowej

umozliwiajXcej zawrocenie autobusu komunikacji miejskiej KZK GOP na odcinku
ul. Szkolnej - Bory wraz z wiatq. przystankowa^ w miejscowosci Malinowice".

> Z Panem Arkadiuszem Kozielem prowadza^cym dzialalnosc gospodarcza^ jako

,,IDR Arkadiusz Koziel" z S^czowa na ,,remont garazu w budynku Remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Preczowie". Umowa zostaia zawarta na kwot?
14.738,09 zf brutto.

> Z Panem Wlodzimierzem Jasicq. prowadza^cym dzialalnosc gospodarcza^ jako
,,Elektroinwest" z Sosnowca Urnow? zlecenie na pelnienie nadzoru inwestorskiego

nad instalacja^elektrycznq. w ramach realizowanej inwestycji pn.:
-zadanie I: remont swietlicy wiejskiej w Psarach (etap II),
- zadanie II: remont swietlicy wiejskiej w Dajbiu.

> Z Panem Radoslawem Sobierajem prowadzajcym dzialalnosc gospodarczq. jako
,,Droplan" z Psar na pelnienie nadzoru inwestorskiego w ramach realizowanej
inwestycji pn.: modernizacja nawierzchni drog gminnych i chodnikow na terenie
Gminy Psary, zadanie II: remont nawierzchni drog gminnych o nawierzchni

asfaltowej i z kruszywa:

- Grodkow ul. Spokojna,
- Sarnow ul. Parkowa.

Umowa zostaia zawarta na kwote^ 1.845,00 zl brutto.

> Z Panem Jaroslawem Dykowskim prowadza^cym dzialalnosc gospodarcza^ jako

,,Jarobet" z Sosnowca na ,,wykonanie posadzki przemyslowej w pomieszczeniu

garazu w budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Gorze Siewierskiej" Umowa

zostala zawarta na kwot? 9.225,00 zl brutto,

> z Hutniczym Przedsi?biorstwem Remontowym z Dabrowy Gorniczej na remont

swiethc wiejskich na terenie gminy z podzialem na dwa zadania - Remont swietlicy

wiejskiej w Psarach oraz remont swietlicy wiejskiej w Dabiu,

> Urnow? zlecenie na wykonanie przegladow okresowych drog gminnych

na terenie Gminy Psary.

> z Firma^ Adamczyk i Syn z Dqbrowy Gorniczej na rozbudow? budynku Klubu

Sportowego w Gorze Siewierskiej,

> umow? przyznania pomocy dla projektu pn. ,,Zagospodarowanie przestrzeni

pubhcznej przy OSP w Strzyzowicach" w ramach dzialania 413 ,,Wdrazanie
lokalnych strategii rozwoju" obj^tego PROW na lata 2007-2013 Wartosc
dofmansowanie stanowi 80% poniesionych kosztow inwestycii netto

tj. 109.511,00 zl.

> umow? z Wojewodq, Slaj>kim o dofmansowanie zadania ,,Przebudowa odcinka

drogi powiatowej 4783 S oraz odcinka drogi gminnej 618031 S ul. Kosciuszki
w Gorze Siewierskiej" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Drog
Lokalnych. Wartosc dofinansowania to 898.300,00 zl, co stanowi 50% kosztow
inwestycji.

> umowe, przyznania pomocy dla projektu pn. ,,Remont swietlicy wiejskiej
w Dabiu i w Psarach" w ramach dzialania 413 ,,Wdrazanie lokalnych strategii

rozwoju" obj?tego PROW na lata 2007-2013. Wartosc przyznanej pomocy

> umow? przyznania pomocy dla projektu pn. ,,Budowa placu postojowego wraz z

ci^giem pieszym przy budynku OSP w Preczowie" w ramach dzialania 413
,,Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju" obj^tego PROW na lata 2007-2013.
Wartosc przyznanej pomocy stanowi pokrycie 80% kosztow netto zadania,

> umowe przyznania pomocy dla projektu pn. ,,Eko-Gmina Psary - Kompleksowa

termomodernizacja z wymiana^ zrodel ciepia i montazem instalacji solarnej
w budynkach Przedszkola Publicznego w Strzyzowicach oraz Gminnego Centrum
Kultury w Sarnowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Sla_skiego. Wartosc przyznanej pomocy stanowi pokrycie 85%

kosztow netto zadania,

> Umow? pozyczki zawarta^ z Wojewodzkim Funduszem Ochrony Srodowiska

i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofmansowanie zadania
pn. ,,Uporza^dkowanie gospodarki wodno-sciekowej w gminie Psary", ktorego

planowany koszt wynosi 2.766.463,49 zl,

> Umow? o swiadczenie ushig telekomunikacyjnych z Panem Marcinem

Poloczkiem

prowadza^cym

z siedziba^ w Katowicach,

dzialalnosc

gospodarcza^

jako

firma

POLNet

> Umow? z Agencja^ Detektywistyczna^ Renoma z siedzibq, w Be_dzinie

na ,,Zakup sprz?tu wraz z montazem i konfiguracja. systemu zabezpieczajaca, .

kompleksy sportowe oraz place zabaw",

> Cztery umowy na udzielenie Gminie Psary pomocy fmansowej na opracowanie

koncepcji przebudowy drogi wojewodzkiej nr 913 przez Miasto Be_dzin, Gmine,

Bobrowniki, Gmine, Mierz^cice i Gmine_ Ozarowice,
> dwie umowy o najem lokalu socjalnego,

> z Panem Henrykiem Hudym prowadzacym dzialalnosc jako De Ygrek z siedzib^

w Laziskach Gornych na opracowanie ekspertyzy majacej na celu weryfikacj?
poste_powania przetargowego na zakup i dostawe, sprze_tu komputerowego w ramach
projektu ,,R6wne szanse na starcie - przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu
w Gminie Psary",

> mow? o dzielo na wykonanie freskow nasciennych na jednej ze scian sali

gimnastycznej Szkoty Podstawowej w Strzyzowicach oraz na scianie budynku

przylegaja^cego do kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Psarach,

> umowe, zlecenie dotyczajcq. kontroli pojazdow do odbioru odpadow komunalnych

z terenu nieruchomosci zamieszkalych i polozonych na terenie gminy Psary,

> Umowe, zlecenie na opracowanie niezbe_dnych dokumentow dotycza^cych

post^powania przetargowego na dostawe, sprz^tu komputerowego w ramach projektu
,,R6wne szanse na starcie...",

> Cztery umowy na udzielenie dotacji na refundacje. czeici kosztow budowy

przydomowej oczyszczalni sciekow.

W poszczegolnych komorkach organizacyjnych

nastqpujqce zadania:

Unqdu zrealizowano nuin.

Wzakresie dzialalnosci eospodarczei zostalo wprowadzonvch:

>

>

67 zaswiadczen o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, w tym:

- 13 zaswiadczen o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej,
- 31 zaswiadczen o zmianie wpisu do ewidencji dzialalnosci gospodarczej,
- 14 decyzji o zawieszeniu dzialalnosci gospodarczej,
- 2 decyzje o wznowieniu dzialalnosci gospodarczej,
- 7 decyzji o wykresleniu z ewidencji dzialalnosci gospodarczej.
Ponadto wydano 2 zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych.

Wzakresie ewidencji ludnosci:

>

przyje,to 35 wnioskow o wydanie dowodu osobistego,

>
>
>
>

wydano 192 dowody osobiste,
zameldowano na pobyt stafy 47 osob,
zameldowano na pobyt czasowy 8 osob,
wymeldowano 15 osob,

>

zarejestrowano 8 urodzen,

>
>

zarejestrowano 14 zawartych malzenstw,
zarejestrowano 12 zgonow.

Wzakresie inwestvcii i remontow:

>

Brygada remontowo - budowlana wykonaia:
- remont pomieszczen biblioteki w Psarach,

- termomodernizacje_ i roboty remontowe wewne^trzne i dekarskie w bylej Szkole

w Malinowicach,

- remont pomieszczen w budynku szatni ,,Iskra" Psary,

- ustawienie nowych znakow na drogach gminnych (Preczow, Sarnow, Psary,
Strzyzowice),

- remont cza^stkowy drog gminnych (ul. Wspolna),

- wymiane, kabla zasilaja^cego w budynku OSP w Psarach.

>

TrwajX prace przy budowie placu zabaw zgodnie z programem ,,Radosna
szkote" oraz boiska wielofunkcyjnego w Sarnowie:

- wykonano murki pod siedziska na trybunie oraz schody na gruncie,
- wykonano mur oporowy przy miejscach postojowych,
- trwaJ3_ prace brukarskie w obre_bie placow postojowych i polaczenia ciqgu
pieszego z jezdnia^ul. Podgornej wraz z odwodnieniem,
- boiska wielofunkcyjne przygotowywane sa^ pod nawierzchnie, ET i SBR
(zwirowo - gumowe, gumowo - poliuretanowe),
- zwozone sq. urza^dzenia wyposazenia boisk,

- konczone s% prace polegaja^ce na odprowadzeniu wod opadowych z odcinka

ul. Podgornej.

>

Konsorcjum Firm: Lider - Logotex Sp.zo.o z Pszczyny oraz partner konsorcjum

- Wojewodzkie Przedsie_biorstwo Robot Drogowych z Katowic realizuje zadanie
pn. ,,Przebudowa odcinka drogi ul. Kosciuszki w Gorze Siewierskiej na terenie
Gminy Psary obejmujqcego dwie cz^sci:

- czeic 1: przebudowa odcinka drogi powiatowej 4783 S ul. Kosciuszki w Gorze
Siewierskiej,

- cze_sc 2: przebudowa odcinka drogi gminnej 61803IS ul. Kosciuszki w Gorze
Siewierskiej.

Obecnie wykonywana jest kanalizacja oraz okraw?znikowanie chodnika i drogi.

Termin realizacji zadania do 14.11.2014r.

>

Hutnicze Przedsie_biorstwo Remontowe z Dabrowy Gorniczej realizuje dwa

zadania:

- remont swietlicy wiejskiej w Psarach (etap II):

- wykonano roboty wyburzeniowe,
- zmontowano nowe scianki w sanitariatach przed sala^,

- trwajq. prace instalacyjne elektryczne przy nowym oswietleniu sali oraz
inst.zabezpieczeri p.poz oraz zasilania wentylatorow,

- wykonywana jest nowa instalacja sanitarna i wodna w obre,bie sanitariatow.

- remont swietlicy wiejskiej w Dajriu:

- trwajq. prace prytkarskie w sanitariatach po wykonanych przerobkach inst.
wod - kan i elektrycznych,

- na sali glownej przystapiono do demontazu kasetonow na podwieszonym

suficie.

Termin realizacji zadan do 31.10.2014r.

>

,,Drogrem" s.c. z Bytomia realizuje zadanie: budowa petii autobusowej

umozliwiaja^cej zawrocenie autobusu komunikacji miejskiej KKZ GOP na odcinku
ul. Szkolnej - Bory wraz z wiatq, przystankow^ w miejscowosci Malinowice.
Obecnie wykonano: po robotach ziemnych okraw^znikowanie pod jezdni? i peron

oraz podbudow? pod jezdni? asfaltowa^ z kostki kamiennej i brukowej.

> W ramach zadania pn.: ,,modernizacja drog gminnych i chodnikow na terenie
Gminy Psary, zadanie I: modernizacja nawierzchni drog gminnych i chodnikow

o nawierzchni z kostki betonowej" nastapil odbior:
- chodnika la£za£ego plac OSP Strzyzowice z drogq. DW 913,
- remontu chodnika przy SP w Grodkowie,

- dojscia i placu postojowego przy budynku OSP w Preczowie,

- ul. Zielonej w Preczowie.

Koszt inwestycji 151.949,42 zl brutto. Zadanie realizuje Zaklad Remontowo -

Budowlany Maria Fisior z Oss.

>

W ramach zadania pn.: ,,modernizacja nawierzchni drog gminnych i chodnikow

na terenie Gminy Psary",

zadanie II:

remont nawierzchni

o nawierzchni asfaltowej i z kruszywa odebrano roboty:

drog

gminnych

- ul. Spokojna w Grodkowie,

- ul. Parkowa w Sarnowie (zgloszono do odbioru).

Koszt inwestycji 177.240,42 zl brutto. Zadanie realizuje Zaklad Remontowo -

Budowlany Maria Fisior z Oss.

>

Przedsie>iorstwo Budowlano-Handlowe ,,Budomas" z Szymanowa zakonczylo

>

Firma Adamczyk i Syn Sp z o.o., z Dajsrowy Gorniczej realizuje zadanie

realizacje zadania wymiana podlogi sportowej w sali gimnastycznej w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Strzyzowicach, koszt inwestycji 128.500,00 zl.
Rozbudowa budynku Klubu Sportowego w Gorze Siewierskiej, obecnie wykonano
lawy fundamentowe i sciany nosne w cz^sci dobudowanej. Wartosc
inwestycji 289.197,75 zl.

W zakresie pozvskiwania srodkow z funduszv kraiowvch i zagranicznvch oraz

promocji gminy:

>

W dniu 28 lipca 2014 r. zlozono I wniosek o wyplate. srodkow w zwiazku

z realizacjq. projektu ,,Przebudowa odcinka drogi powiatowej 4783 S oraz odcinka
drogi gminnej 618031 S ul. Kosciuszki w Gorze Siewierskiej" w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Drog Lokalnych. Wniosek o wyplat? opiewa
nakwot? 161.104,00 zl,

>
Zakonczyla si? rekrutacja uczestnikow projektu ,,R6wne szanse na starcie przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary". W terminie trwania
naboru do Urz^du Gminy w Psarach wplynejo la^cznie 55 zgloszen. Dokumenty

6

rekrutacyjne zostaly poddane weiyfikacji pod katem ich kompletnosci i poprawnosci
oraz spelmenia pozostatych kryteriow okreslonych w regulaminie rekrutacji Na tej
podstawie zostala utworzona Lista 30 Uczestnikow Projektu oraz Lista Rezerwowa
Osoby, ktore zlozyly dokumenty rekrutacyjne zostaly pisemnie poinformowane
o wynikach naboru,

>

W dniu 30.07.2014 r. Zarzad WFOSiGW w Katowicach przyjaj informacje

dotycza^ listy zadan kwalifikuj^cych si? do uzyskanie dofinansowania
w formie preferencyjnej pozyczki z mozliwoscia. cz?sciowego umorzenia splaty

Na hscie tej znalazl si? wniosek Gminy Psary pn. ,,Rozwoj infrastrukrury wodnosciekowej w Gminie Psary" na kwot? pozyczki w wysokosci 4 324 653,00 zl. Projekt
dotyczy budowy nowej sieci wodociqgowej na ul. Belnej w Strzyzowicach

oraz w Psarach przy ul. Grodkowskiej, Lacznej, Grabowej i Kamiennej. W ramach

projektu zostanie rowniez przeprowadzony remont dachu na oczyszczalni sciekow
w Malinowicach.

>

Trwa realizacja projektu pn. ,,Przebudowa i oznakowanie rowerowych tras

turystycznych w Gminie Psary". W odpowiedzi na zapytanie ofertowe
na oznakowanie tras rowerowych nr 5, 426 i 507 o lacznej dhigosci 19,6 km
w granicach Gminy Psary, wplyn?ty 3 oferty, ktore obecnie sq, przedmiotem oceny.
Ofert? o najnizszej cenie zlozyla firma Tipson Dariusz Bielawski z Rudy Slaskiei

na kwot<? 23.739,00 zl brutto.

>

Trwa czeiciowe rozliczanie dotacji przyznanych przez Gmin? Psary

>

Zarzad Wojewodztwa Slajskiego oglosil kolejny nabor wnioskow w ramach

dla organizacji pozarzajdowych.

dzialania ,,Odnowa i rozwoj wsi" obj^tego Programem Rozwoju Obszarow
Wiejskich na lata 2007-2013. W przygotowaniu sa^dwa projekty Gminy Psary:
- Zagospodarowanie terenu wokol stadionu sportowego w Preczowie - budowa

parkingu wraz z droga^dojazdowq. oraz trybun,

- Zagospodarowanie terenu po bylej szkole w Gola^szy Gornej - budowa
budynku zaplecza sportowego wraz z oswietleniem.

> W dniu 30 lipca 2014 r. Rada Lokalnej Grupy Dzialania "Brynica to nie
granica" dokonala oceny wnioskow o dofmansowanie zlozonych w ramach
dzialania "Male projekty", "Odnowa i rozwoj wsi". Do dofinansowania zostaly
wybrane m.in. projekty zgloszone przez Gmine_ Psary:

- Wyposazenie swietlic wiejskich w Gminie Psary - kwota dofinansowania
19.000,00 zl

- Zakup wyposazenia budynkow pelniacych funkcje rekreacyjne, sportowe
i spoleczno-kulturalne w miejscowosci Preczow i Psary - kwota
dofinansowania 60.000,00 zl

> W dniu 11.07.2014 r. zlozono wniosek o platnosc koncowa^ dla projektu
,,Budowa sieci publicznych punktow dost^pu do Internetu na terenie Gminy

Psary. Wnioskowana kwota dofinansowania w ramach platnosci koncowej dla
projektu to 244.871,78 zl

> Wniosek o platnosc posredniq, dla projektu ,,Remont i termomodernizacja
budynku GOK w Sarnowie" zostal zatwierdzony do wyplaty i w dniu
17.07.2014 r. zostary wyplacone srodki w kwocie 498.802.95 zl. Pozostala
cze.sc wnioskowanego dofinansowania w ramach projektu zostanie przekazana
po przeprowadzeniu obowiazkowej kontroli w miejscu realizacji projektu,

> W wyniku

weryfikacji

wniosku

o

platnosc

koncowa^ dla

projektu

,,Zagospodarowanie terenu - boiska sportowe, place zabaw, oswietlenie,
monitoring, odwodnienie, ogrodzenie w Psarach" przekazano srodki
dofinansowania w kwocie 275.934,94 zl

> W dniu 29 lipca 2014 r. zatwierdzono kolejny III wniosek o platnosc dla
projektu ,,Mlodziez z przyszlosciaj' realizowanego w ramach dzialania 9.1.2
POKL Poswiadczona kwota wydatkow kwalifikowalnych obje_ta wnioskiem
wynosi 49.996,13 zl. Jednoczesnie dokonano wyplaty kolejnej transzy zaliczki
w ramach projektu w kwocie 30.000,00 zl

> Trwa realizacja zakupow w ramach projektu ,,Wyposazenie swietlic wiejskich
w Gminie Psary" w ramach PROW Odnowa i rozwoj wsi,

> Zgodnie z umow% o przyznanie pomocy w ramach dzialania Odnowa i rozwoj
wsi objetego PROW zlozono do sprawdzenia kompletn% dokumentacje.
przetargowa^ dla operacji ,,Rozbudowa budynku Klubu Sportowego w Gorze

Siewierskiej" i ,,Remont swietlicy wiejskiej w Dabiu i w Psarach",

> Trwa realizacja Funduszu Soleckiego dla solectwa Gora Siewierska - zakup
rolet i utwardzenie przejscia dla pieszych za budynkiem OSP,

> Trwajq, konsultacje spoleczne projektu pn. ,,Zagle_biowski Park Linearny rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy". W
dniu 27 sierpnia o godzinie 16.00 w Swietlicy Wiejskiej w Gorze Siewierskiej,
przy ul. Szopena 5 zaplanowane zostalo spotkanie konsultacyjne, ktorego
celem jest wypracowanie wspolnie z mieszkancami wizji zagospodarowania
przestrzeni publicznej w Gorze Siewierskiej. W trakcie spotkania zostana.
przedstawione zalozenia i zadania projektu, be_dzie mozna zapoznac si§ ze
wst^pna. koncepcjX zagospodarowania terenu
mozliwoscia^ funkcjonowania tego miejsca.

oraz

zastanowic

si§ nad

Wzakresie reali^acii zadati oswiatowvch:

>

Zorganizowano posiedzenia trzech komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli
kontraktowych w zwiazku z postepowaniem o nadanie kolejnego stopnia
awansu zawodowego.

>
>

>

Ztozono wniosek do Wojewody Slajjkiego o przyznanie dotacji na zakup

matenatow edukacyjnych dla uczniow klas I, beda^cych uzupemieniem

dostarczanego do szkot darmowego podr^cznika.

Trwaj^ prace zwiazane z organizacjq_ dowozu w roku szkolnym 2014/2015 tj
podpisywane sa^umowy z opiekunami , umowy z przewoznikami wylonionymi
w drodze przetargu, ktory miat miejsce w biezacym miesiacu.

Trwa przyjmowanie wnioskow uczniow ubiegajacych si? o stypendia Wojta
Gminy Psary, za szczegolne osiqgniecia w nauce, sporcie i dzialalnosci

artystycznej.

>

Wyznaczono terrain przyjmowania wnioskow o zwrot kosztow zakupu

podrecznikow w ramach programu ,,Wyprawka szkolna" - na dzien 5 wrzesnia.
Wnioski nalezy skiadac do dyrektorow szkol.

Wzakresie ochrony srodowiska i zarzqdzania drogami:

>

Podano do publicznej wiadomosci obwieszczenie o wydaniu decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach zmieniaja^ca^ ostateczn^ decyzj? Wojta Gminy
Psary Nr RPPII.6220.18.2012 z dnia 19.02.2014r. o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsi?wzi?cia moga^cego potencjalnie znaczaco oddziatywac
na srodowisko pn. ,,Wezel komunikuja^cy tereny inwestycyjne z drog^krajowa^Nr 86
w Sarnowie wraz z infrastrukturq. towarzyszajDa^",

>

Podano do publicznej wiadomosci obwieszczenie o wydaniu postanowienia

o sprostowaniu oczywistej omylki pisarskiej w

decyzji Wojta Gminy Psary

Nr RPPII.6220.18.2012 z dnia 19.02.2014r. o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewzi?cia moga^cego potencjalnie znaczaco oddzialywac na srodowisko pn.
,,W?zei komunikujacy tereny inwestycyjne z droga^ krajowa^ Nr 86 w Samowie wraz

z infrastrukturq. towarzysza^caj",

>

Dzialajac jako organ wskazany przez Samorzadowe Kolegium Samorza^dowe

w Katowicach, Wojta Gminy Psary wydal postanowienie Nr RPPII.6220.002.2014
z dnia 13.08.2014r. naktadaja^ce obowiazek przeprowadzenia oceny oddziarywania na
srodowisko oraz sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko '
dla przedsiewzie.cia pn. ,,Przebudowa centrum ushxg magazynowych i lekkiej
produkcji wraz z niezb^dna. infrastruktura^: przyla^czami wodoci^gowymi, kanalizacji
samtarnej, kanalizacji deszczowej, energii elektrycznej, gazu ziemnego, sieciami

wewnatrzzakladowymi, zbiornikiem ppoz z pompownia^ wartownia. (portierniaj,

mfrastruktura^drogowaj drogami wewn?trznymi, placami manewrowymi, parkingami
l zjazdami na dziaJkach 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 17/1, 17/2 w Czeladzi ul. Handlowa -

inwestycja realizowana etapowo",

>

Wypeiniono i przekazano ankiet? dotycza^ca^ opracowania aktualizacji

Programu wodno-srodowiskowego kraju oraz planow gospodarowania wodami na
obszarach dorzeczy, ktory jest opracowywany na zlecenie Krajowego Zarzadu

Gospodarki Wodnej,

>

Sporzadzono i przekazano do Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska

\ Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Urz?du Marszalkowskiego Wojewodztwa
Slajskiego Zalacznik nr 1 do sprawozdania OS-4g - obliczanie nadwyzki dochodow
budzetu gminy pochodza^cych z oplat i kar srodowiskowych podlegajacych
przekazaniu na rzecz wojewodzkiego funduszu ochrony srodowiska i gospodarki

wodnej.

>
Przyje_to 1 szt. zamowienia na usiuga^ dodatkowa^ w zakresie dodatkowego
odbioru odpadow komunalnych zmieszanych oraz 7 szt. zamowien w zakresie

podstawienia kontenera na odpady budowlane i rozbiorkowe,

>
>

Przeprowadzono na biezaco ogle_dziny drzew wnioskowanych do usuniecia,
Wydano 15 decyzji zezwalaja^cych na usuniecie drzew dla mieszkancow gminy

>
>

Przeprowadzono ogl^dziny zniszczonych drzew i krzewow,
Prowadzenie 2 poste_powania o naruszenie stosunkow wodnych,

Psary,

>
Wydano 6 decyzji wyrazaja^cych zgode. na umieszczenie w pasie drogowym
drogi gminnej publicznej urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanej

z potrzebami zarzajdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

>

Wydano 11 decyzji zezwalaja^cych na zaj^cie i prowadzenie robot w pasie

>

Przeprowadzono

drogowym drogi gminnej publicznej,
oczyszczalni sciekow,

ogle_dziny

potwierdzaja^ce

wykonanie

przydomowych

>
Przygotowano i podpisano 4 umowy dotyczace refundacji cz^sci kosztow
budowy przydomowych oczyszczalni sciekow zgodnie z Regulaminem
dofinansowania w ramach ,,Programu budowy przydomowych oczyszczalni sciekow

na terenie Gminy Psary".

W zakresie gospodarki mieniem knmunalnvm i gospodarki nieruchomosciami:

>

>

W dniu 21.07.2014r. zostaly przeprowadzone przetargi na sprzedaz dzialek
w Gorze Siewierskiej na ,,czerwonym kamieniu":

- VI przetargi ustne nieograniczone na sprzedaz 2 dzialek przy ul. Kwarcowej
zakonczone wynikiem negatywnym ze wzgle_du na brak oferentow,
- II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaz 10 dzialek przy ul. Wapiennej sprzedana zostanie 1 dzialka. Termin podpisania aktu notarialnego - umowy
sprzedazy zostal zaplanowany na 30 wrzesnia 2014r., na pozostale dzialki
przetargi zakonczyry si? wynikiem negatywnym ze wzgle.du na brak oferentow.

W dniu 6.08.2014r. zostary ogloszone kolejne przetargi na sprzedaz dzialek
w Gorze Siewierskiej, tj:

- VII przetargi na sprzedaz 2 dzialek przy ul. Kwarcowej,
- Ill przetargi na sprzedaz 9 dzialek przy ul. Wapiennej.
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Przetargi zostana^przeprowadzone 9.09.2014r.

>

Dnia 31.07.2014r. zostat podany do publicznej wiadomosci poprzez

wywieszeme na okres 21 dni wykaz nieruchomosci przeznaczonych do wynaiecia -

?; noom^T80 W °SP W G6rZe Siewierskiej. Umowa zostanie zawarta

od 1.09.2014r. na okres 3 lat.

>

Dnia 31.07.2014r. zostala zawarta na okres 1 roku umowa dzierzawy gruntow

w Gorze Siewierskiej, Preczowie, Sarnowie, Strzyzowicach, Brzekowicach Wai

na lokahzacje. kontenerow na odziez uzywan%

>

W dniach 07.07.2014r., 28.07.2014r. oraz 18.08.2014r. zostaly zawarte umowy

- akty notanalne na sprzedaz dzialek w Gorze Siewierskiej przy ul. Wapiennej

Ponadto 28.07.2014r. zostata zawarta umowa dot. nabycia na mienie komunalne
gminy dzialki nr 1860/1 o pow. 3 m* zaj?tej pod poszerzenie gminnej drogi

pubhcznej ul. Lesnej w Psarach.

Wzakresie wvmiaru i oplatpodatkow wvdann:

>

81 decyzji ustalajacych, korygujacych i aktualizacyjnych wymiar podatku,

>

5 decyzji o zwrocie nadpiaty,

>

2 decyzje o umorzeniu i rozlozeniu na raty podatku od spadku i darowizn,

>

1 postanowienie o wszczeciu postepowania w celu okreslenia wys'okosci

podatku od srodkow transportowych,

>
>

2 decyzje okreslaja.ce wysokosc podatku od srodkow transportowych,
11 decyzji o umorzeniu zobowiazania pienie_znego.

>
>

114 tytutow wykonawczych w celu sci^gniecia zobowiazania pieni?znego,
188 upomniefi na zobowiajzanie pieni?zne od osob fizycznych,

Wystawiono:

>
>
>

5 upomnien na podatek od nieruchomosci od osob prawnych,
5 wezwan do zlozenia deklaracji na podatek od srodkow transportowych,
2 wezwania do zlozenia deklaracj i na podatek od nieruchomosci

Wminionym okresie koordynowalem pracejednostek organizacyjnych gminy:
Placowki oswiatnwp:

W Szkole Podstawowej w Dabiu wykonano nastej>ujace prace:

> Malowanie

czterech

sal

lekcyjnych,

przedszkolnego, klatki schodowej,

biblioteki,

sali

dla oddziahi

> Adaptacja pomieszczenia na sal? lekcyjna, dla klasy I i wyposazenie
w odpowiednie meble, tablic?,

> Urza^dzenie nowej sali informatycznej,

> Wymiana glownego przyla^cza instalacji elektrycznej,
> Zakup i montaz oslon sciennych na sal? gimnastyczna^

> Zakup pomocy do zajec z wychowania fizycznego, swietlicy i przedszkola,
szatni, mebli, stolikow oraz tablic interaktywnych i tablic suchoscieralnych.'
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> Zakup i montaz rolet w salach lekcyjnych,

W Szkole Podstawowej w Grodkowie wykonano nastepujace prace:
pomalowany zostal gorny korytarz

> w sali przedszkolnej nr 2 , w sali nr 6, w sekretariacie szkoly, w pokoju
nauczycielskim oraz w gabinecie dyrektora wykonano cyklinowanie
i malowanie parkietu,

> Trwaja^ prace organizacyjno-porzadkowe i konserwacyjne oraz przeglad
sprze.tu

szkolnego.

dla przedszkolakow,

Zostaly

zakupione

nowe

szafki

do

szatni

> Na placu szkolnym trwajq. prace przy budowie oczyszczalni sciekow.
W Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Strzyzowicach przeprowadzono:
> generalny remont sali gimnastycznej,

> przygotowano pomieszczenie dodatkowej klasy,

> przeniesiono i wyremontowano gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy
przedlekarskiej,

> wyposazono pracowni? informatyczna^ w stoly komputerowe oraz krzesla,
> wyremontowano i doposazono szatni? dla klas pierwszych oraz klas
starszych,

> malowanie scian i montaz nowej podlogi w jednej z sal lekcyjnych

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sarnowie:

> mialy miejsce intensywne prace zwiazane z odnawianiem placowki m.in.:
- wycyklinowano parkiet oraz pomalowano sciany w swietlicy szkolnej,

- pomalowano sciany w stolowce szkolnej,

- pomalowano pore_cze przy schodach oraz odnowiono kraty w oknach,
- odnowiono shipy podtrzymuja^ce wejscie do szkoty,
- zakupiono rolety okienne do klas, w ktorych ich brakowalo,
- planuje si? zakup rolet okiennych do sali gimnastycznej,
- zamowiono kolorowe krzesla do swietlicy szkolnej,

- zamowiono biurko dla nauczyciela do swietlicy szkolnej,
- zamowiono zestaw klockow - dworzec kolejowy do swietlicy,
- naprawiono centralk? detekcji gazu oraz wymieniono zawor odcinaja^cy
doplyw gazu,

>

>

GimnaTJum w Psarach

Uczniowie brali udzial w wymianie mlodziezowej do Rosji - Sankt Petersburg,

Pomalowano 2 sale lekcyjne oraz bibliotek<§.

Gminnv Osrodek Kulturv

> W poszczegolnych placowkach GOK prowadzone sa_zaj?cia m.in. plastyczne,

teatralne, muzyczne, sportowe, komputerowe, gry i zabawy integracyjne oraz
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projekcje filmowe. Zaj?cia odbywaja^ si? w godzinach dopohidniowych
1 popohidmowych wedhig indywidualnych harmonogramow danej placowki
Duzym zainteresowaniem ciesza^ si? zaj?cia komputerowe na nowo otwartych
salach komputerowych w osrodku kultury w Grodkowie, Preczowie oraz

swietlicy w Gorze Siewierskiej,

> 19 lipca 2014 roku w parku Zurawiniec przy stadionie LKS Jskra" Psary
odbyl si? mini turniej paintballa, podczas ktorego kilkunastoosobowa grupa
dzieci mogla bezplatnie skorzystac z przygotowanej atrakcji,

> W pierwszym tygodniu sierpnia prawie 40 osobowa grupa sportowcow
z Gminnej Akademii Pilki Noznej wyjechala na tygodniowy oboz sportowy

do Nowej Rudy, b?dacy forma, przygotowania mlodych zawodnikow

do jesiennej rundy ligowych rozgrywek,

> Dla dorosrych w czasie wakacji GOK zorganizowal popohidniowe zaj?cia
z zumby oraz aerobiku, ktore odbywaj^ si? w osrodku kultury w Sarnowie,
Preczowie oraz z uwagi na remont swietlicy wiejskiej w Dabiu, w szkole

podstawowej w DaJDiu,

> 5.07.2014

zespoly

spiewacze

"Nasz

Grodkow",

,,Brz?kowianie"

oraz ,,Da.bie" braly udzial w 47 Wojewodzkim Przegl^dzie Wiejskich
Zespolow Artystycznych - Brenna 2014. Duzym sukcesem zakonczyl
si? festiwal dla zespohi Da.bie, ktory zdobyl II miejsce na ponad
80 prezentuja^cych si? tego dnia zespolow,

> 02.-03.08.2014

podczas

VI

Przegladu

Folklorystycznego

w

ramach

VIII Folkloriady Jurajskiej w Zarkach, az 5 zespolow reprezentowalo gmine,
Psary: "Zagle_bianki", "Brz^kowianie", "Nasz Grodkow", "Gorzanie"

oraz "Dabie". Po raz kolejny najlepszy sposrod wykonawcow okazal si? zespol
"Dabie", ktory zdeklasowal w swojej kategorii rywali, zdobywaja^c zaszczytne

I miejsce.

> 3.08.2014r. na stadionie sportowym KS ,,Orzel Dabie" w Brz?kowicach
Dolnych odbyl si? Ill Piknik Patriotyczny, ktory zgromadzil ponad 400
mieszkancow. W bogatym programie artystycznym byly m.in: pokazy XVII
wiecznej husarii, jazdy konnej lekkiej, strzelanie z batow, fireshow, wyst?p
Orkiestry D?tej z Tapkowic oraz zespohi wokalnego Klubu Marynarki

Wojennej "Riwiera" z Gdyni. Odwiedzaja^cy tegoroczny festyn mogli
skorzystac rowniez ze strzelnicy wiatrowkowej, dzieci i mlodziez z paintballa,
a amatorzy hicznictwa wzia^c udzial w konkursie strzeleckim o puchar Wojta

Gminy Psary.

Osrodek Pomocv Spotecznej

> Od dnia 16 czerwca 2014r. w ramach rz^dowego programu dla rodzin
wielodzietnych w Osrodku Pomocy Spolecznej mozna skladac wnioski
o wydanie Karty Duzej Rodziny. Beneficjentami programu sa^ czlonkowie

rodziny wielodzietnej:
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- rodzice/rodzic oraz matzonek rodzica majaxy na utrzymaniu minimum troje

dzieci,

- dzieci w wieku do ukonczenia 18 roku zycia,

- dzieci w wieku do ukonczenia 25 roku zycia, gdy ucza. si? w szkole lub

w szkole wyzszej,

- bez ograniczen wiekowych, gdy dziecko posiada orzeczenie
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepelnosprawnosci (do konca

waznosci orzeczenia),

- rodzice zast?pczy lub osoby prowadzace rodzinne domy dziecka,

- dzieci przebywaja^e w rodzinnej pieczy zast?pczej.

> W ramach projektu systemowego ,,Praca si? oplaca":
- zostal podpisany Aneks, w celu wprowadzenia kwot rozliczonego proiektu

za2012i2013r.

- zostal zaakceptowany wniosek o platnosc za okres od kwietnia do czerwca,
na podstawie ktorego otrzymano kolejna^ transz? dofinansowania,

-jeden uczestnik zakonczyl kurs operatora koparko - ladowarki. Rozpocz?ry
si? kolejne zaj?cia warsztatowe z psychologiem i informatykiem. Rodziny
z dziecmi wspolpracuj^ z asystentem rodziny, a cz?sc grupy zostala obj?ta

pomoca^ psychoterapeuty.

>
>
>

>
>

Gminna Biblioteka Publiczna

W okresie sprawozdawczym zarejestrowala 292 nowych czytelnikow, w tym

29 czytelnikow do lat 15,

Wypozyczalni? i czytelni? odwiedzilo 1739 czytelnikow,
Ogolem wypozyczono 2868 jednostki inwentarzowe,

Biblioteka w okresie sprawozdawczym zakupila dla Filii i centrali 210 nowych

pozycji ksiajzkowych,

Odbyla si? uroczystosc zakonczenia I Roku akademickiego Psarskiej Akademii
dla Kazdego.

Zaktad Gospodarki Komunalnej

> Usuni?to 40 awarii wodoci^gowych w tym
wodoci^gowych do budynkow,

15 na przylaczach

> Lqcznie zabudowano 26 szt. wodomierzy,

> Wykonano phikania wodoci^gow hydrantami po usuwanych awariach
na koncowkach sieci wodoci^gowych,

> Przeprowadzono odczyty kontrolne wodomierzy na granicach gminy
i uj?ciach wody,

> Utrzymywany jest na biezaco porza^dek na przystankach autobusowych
i czyszczone tablice ogloszeniowe Gminy przez pracownikow Zakladu,
> Przebudowano wodoci^g 0 150 STAL na wodoci^g PE 0 110 mm
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w llosci 36 mb wraz z przepink^ 3 przylqczy wodoci^gowych
do budynkow mieszkalnych w Grodkowie przy ul. Pokoju,
> Kontynuacja wymiany wodoci^gu 0 80 STAL na wodoci^g PE 0 90
mm

w Psarach przy ul. Lesnej w ilosci 36 mb. Lacznie wymieniono

204 mb. +1 przyla^cze,

> Wykonano

przewiertem

sterowanym

w

poboczu

ulicy

Belnej

w Strzyzowicach wymiane. rur PE 0 160 mm o dhigosci 156 mb

wraz z przepinka^ 6- ciu przylaczy wodoci^gowych do zakupionych
studni wodomierzowych.

> Kontynuacja wymiany przylaczy wodoci^gowych do

budynkow

mieszkalnych w Gorze Siewierskiej przy ul. Kosciuszki w zwiazku

z przebudowq. drogi,

> Wykonano badania probek wody pod wzgle_dem bakteriologicznym
i fizykochemicznym w zakresie parametrow objetych monitoringiem
kontrolnym i przeglajdowym:
- Studnia gt^binowa SD - 1 w Dabiu,
- Stacja Uzdatniania Wody w Malinowicach,
- Zrodto powierzchniowe w Gorze Siewierskiej,

- Na n/w koncowkach sieci wykonano badanie probek wody pod

wzgl^dem zawartosci manganu, m^tnosci, zelaza :
- Strzyzowice ul. Graniczna,
- Grodkow ul. Grodziecka,
- Preczow ul. Polna,

> Wydano :

- 16 szt. warunkow technicznych dostawy wody,
- 2 szt. uzgodnien branzowych.
Wzakresie reprezentowania Gminv:

>

27.06. - uczestniczylem w uroczystym zakonczeniu roku szkolnego

w Gimnazjum w Psarach,

> 28.06. - uczestniczylem w podsumowaniu Uniwersytetu dla kazdego
w Gminnym Osrodku Kultury w Grodkowie,

> 03.07. - uczestniczylem w spotkaniu w sprawie koncepcji przebudowy drogi
wojewodzkiej 913,

> 03.08. - uczestniczylem w Pikniku Patriotycznym w Dajbiu,
> 06.08. - razem z Przewodniczajcym Rady Gminy odbylismy wizyt? w centrum
logistycznym firmy FM w Mszczonowie,

> 10.08. - uczestniczylem w Swi^cie Powiatu w Be_dzinie Grodzcu,
> 19.08. - uczestniczylem w posiedzeniu Rady Soleckiej w Sarnowie,
> 24.08. - uczestniczylem w Dozynkach gminnych w Siewierzu,

> 27.08.

-

uczestniczylem

w

spotkaniu

konsultacyjnym

Zagle>iowskiego Parku Linearnego w Gorze Siewierskiej,

w

sprawie

> W okresie mi^dzysesyjnym przyjajem 20 interesantow.
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