Psary, dnia 12.12.2014r.

Informacja międzysesyjna
za okres od 30.10.2014r. do 18.12.2014r.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo
W październiku i listopadzie zrealizowano dochody w wysokości 6.538.633,19 zł
w tym:
 dotacje w wysokości1.559.930,41 zł,
 subwencje w wysokości 1.207.927,00 zł,
 pozostałe dochody w wysokości 3.770.775,78 zł,
Wydatki zrealizowano na kwotę 6.751.694,83 zł.
Przygotowano na dzisiejszą sesję 24 projekty uchwał.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢

➢
➢

W okresie objętym informacją wydałem 15 zarządzeń w sprawie:
Przeprowadzenia konsultacji społecznych Programu współpracy gminy Psary z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2015.
Przeprowadzenia konsultacji społecznych Programu współpracy gminy Psary z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2015.
Ogłoszenia V przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych
w Górze Siewierskiej przy ul. Wapiennej.
Ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej
w Preczowie (w pobliżu ul. Wiejskiej).
Ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej
w Preczowie (w pobliżu ul. Wiejskiej).
Ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy (Preczów,
Brzękowice Wał, Góra Siewierska - ogródki przydomowe, Malinowice, Sarnów – uprawy
rolne).
Powołania komisji odbiorowej zadania inwestycyjnego pn.:
-„remont świetlicy wiejskiej w Psarach – etap II”,
- „przebudowa drogi lokalnej D-1016 w Gródkowie”,
- przebudowa odcinka drogi ul. Kościuszki w Górze Siewierskiej na terenie Gminy Psary
obejmującego 2 części: część I: przebudowa odcinka drogi powiatowej 4783S ul. Kościuszki
w Górze Siewierskiej; część II: przebudowa odcinka drogi gminnej 618031S ul. Kościuszki
w Górze Siewierskiej”.
Ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Psarach (za dzień
1 listopada 2014r.)
Powołania osób wyznaczonych do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych podczas
przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.
Zmiany składu zespołu do zarządzania projektem „Równe szanse na starcie – przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary” planowanego do realizacji w ramach Działania 8.3
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka.
Przeprowadzenia kontroli problemowej realizacji zadań obronnych.
Powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- o nazwie „zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Psary, w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi, z podziałem
na 2 zadania: zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Goląszy Górnej, zagospodarowanie
przestrzeni publicznej w Malinowicach przy ul. Wiejskiej”,
- „o nazwie „udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu Gminy”.
W okresie objętym informacją zawarłem 30 umów:
➢ Z Hutniczym Przedsiębiorstwem Remontowym z Dąbrowy Górniczej na wykonanie
zamówienia dodatkowego na roboty budowlane dotyczące zadania pn.: „remont świetlic
wiejskich na terenie Gminy Psary, z podziałem na 2 zadania: remont świetlicy wiejskiej
w Dąbiu”. Umowa została zawarta na kwotę 36.693,52 zł brutto.
➢ Z konsorcjum firm: lider: P.P.U.H. „Libud”s.c. z Sosnowca oraz partnerem: Wojewódzkim
Przedsiębiorstwem Robót Drogowych z Katowic na realizację zadania pn.: „remont
nawierzchni jezdni drogi lokalnej ul. Szkolnej w Preczowie”. Termin realizacji zadania do
30.10.2015r. Umowa została zawarta na kwotę 1.924.641,41 zł brutto.
➢ Z konsorcjum firm: lider: „Logotex” Sp.zo.o z Pszczyny oraz partnerem: WPRD z Katowic na
realizację zamówienia dodatkowego na roboty budowlane dotyczące zadania: „przebudowy
odcinka drogi ul. Kościuszki w Górze Siewierskiej na terenie Gminy Psary obejmującego
2 części:
- część I: przebudowa odcinka drogi powiatowej 4783S ul. Kościuszki w Górze Siewierskiej,
- część II: przebudowa odcinka drogi gminnej 618031S ul. Kościuszki w Górze Siewierskiej”.
Umowa została zawarta na kwotę 63.960,00 zł brutto.
➢ Z Panią Karoliną Przepiórą – Gruda prowadzącą działalność gospodarczą jako „Grumix” na
„remont odcinka rowu na działkach o nr geodezyjnym 394 oraz 393/5 w miejscowości
Goląsza Dolna”. Umowa została zawarta na kwotę 16.053,96 zł brutto.
➢ Z Panem Jackiem Wolnym prowadzącym działalność gospodarczą jako „Szkółka drzew
i krzewów” z Rogoźnika na „wykonanie nawierzchni trawiastej siewem boiska piłkarskiego
w Preczowie”. Termin realizacji zadania do 31.08.2015r. Umowa została zawarta na kwotę
83.100,00 zł brutto.
➢ Z Panią Haliną Szymańską prowadzącą działalność gospodarczą jako Usługi Remontowo –
Budowlane z Zawiercia na „oznakowanie tras rowerowych w Gminie Psary – lokalna naprawa
ubytków nawierzchni oraz przycinka krzaków do wymaganej skrajni”. Umowa została
zawarta na kwotę 28.550,24 zł brutto.
➢ Z Panem Jackiem Mazurkiewiczem prowadzącym działalność gospodarczą jako Biuro
Projektów Architektonicznych i Usług Inwestorskich „Comtarex” z Katowic na:
- „wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej zagospodarowania przestrzeni publicznej
na terenie Gminy Psary – część II – plac i budynek OSP w Preczowie – działki nr 929/4, 923,
930. Umowa została zawarta na kwotę 6.150,00 zł brutto.
- „dokumentację projektową przebudowy sali gimnastycznej przy SP w Sarnowie”. Termin
realizacji zadania do dnia 16.01.2015r. Umowa została zawarta na kwotę 7.749,00 zł brutto.
- „aktualizację dokumentacji projektowej boiska wielofunkcyjnego i skoczni w dal przy SP
w Dąbiu”. Termin realizacji zadania do dnia 16.02.2015r. Umowa została zawarta na kwotę
5.904,00 zł brutto.
➢ Z Panią Joanną Korczyńską prowadzącą działalność gospodarczą jako „Viz – Projekt”
z Tychów na „projekt budowlano – wykonawczy sali wielofunkcyjnej w Strzyżowicach”.
Termin realizacji zadania do dnia 30.06.2015r. Umowa została zawarta na kwotę 116.850,00
zł brutto.
➢ Z Panem Sławomirem Szarkiem prowadzącym działalność gospodarczą jako:
„Przedsiębiorstwo Transportowo – Sprzętowe” z Czeladzi na wycięcie drzew oraz
uprzątnięcie terenu (klon jesionolisty w pasie drogowym ul. Jasnej w Sarnowie; świerk, klon
zwyczajny, dąb i robina akacjowa w parku w Psarach; jesion wyniosły w Dąbiu
Chrobakowym; klon polny w pasie drogowym ul. Spacerowej w Sarnowie).

Z Grzegorzem Kosinem oraz Magdaleną Jałowiecką – Woźny prowadzącymi działalność
gospodarczą jako Drukarnia „Magic”s.c. na druk kart do głosowania w wyborach do rady
gminy oraz w wyborach na wójta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. oraz ich
dostarczenie do siedziby zamawiającego.
➢ Z Powiatem Będzińskim reprezentowanym przez Starostę Będzińskiego, z upoważnienia
którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie zorganizowania stażu dla
2 osób.
➢ Z Panem Andrzejem Szepe prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „AS Zakład
Systemów Komputerowych” z Gliwic na objęcie nadzorem konserwacyjnym
oprogramowania w zakresie systemu ewidencji zezwoleń alkoholowych – koncesja.
➢ Z „Techniką IT” z siedzibą w Gliwicach umowę o asystę techniczną w zakresie aktów stanu
cywilnego i ewidencji ludności, dowodów osobistych.
➢ Z Agencją Detektywistyczną „Renoma” Sp.zo.o z siedzibą w Będzinie do monitorowania
sygnałów z instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu.
➢ Z „Orange Polska Spółka Akcyjna” - umowę dzierżawy części działek położonych
w miejscowości Góra Siewierska, na których zlokalizowana jest wieża wraz ze stacją bazową
telefonii komórkowej.
➢ Z Panem Karolem Wieliczko prowadzącym działalność gospodarczą jako: „Komart Usługi
Informatyczne” z siedzibą w Białymstoku na wykonanie projektu i strony internetowej
projektu „Równe szanse na starcie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie
Psary”.
➢ Z „JT Mebel” z Kartuz na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji
zajęć językowych w szkołach podstawowych z terenu gminy Psary w ramach projektu
„Szkoła marzeń”.
➢ Z Panią Wandą Kurczyną i Jolantą Zimną prowadzącą działalność gospodarczą jako
„Promyk” s.c. z Sosnowca na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych niezbędnych do
realizacji zajęć edukacji regionalnej w szkołach podstawowych z terenu gminy Psary
w ramach projektu „Szkoła marzeń”.
➢ Z „eSales” Sp.zo.o i Wspólnicy z Katowic na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych
i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć humanistyczno – artystycznych w szkołach
podstawowych z terenu gminy Psary w ramach projektu „Szkoła marzeń”.
➢ 2 Umowy zlecenia w zakresie kontroli szczelności instalacji gazowej w budynku OSP
w Goląszy Górnej i Strzyżowicach.
➢ Umowy najmu:
- 2 umowy najmu na zorganizowanie spotkania okolicznościowego w budynku remizy OSP w
Psarach.
- 1 umowę najmu na zorganizowanie imprezy okolicznościowej w budynku GOK
w Sarnowie.
-1 umowę najmu na zorganizowanie uroczystości okolicznościowej w budynku świetlicy
w Preczowie.
➢ 1 umowę dotyczącą refundacji części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
zgodnie z Regulaminem dofinansowania w ramach „Programu budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Psary”.
➢ Umowę najmu lokalu z przeznaczeniem na punkt apteczny w budynku Gminnego Ośrodka
Kultury w Gródkowie.
Ponadto, zawarłem:
➢ umowę nieodpłatnego przekazania na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Psarach wentylatora
oddymiającego GX350, dofinansowanego częściowo ze środków Firm Ubezpieczeniowych oraz ze
środków Gminy Psary.
W poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu zrealizowano m.in. następujące zadania:
W zakresie ewidencji ludności:
➢

➢
zameldowało się na pobyt stały 27 osób, na pobyt czasowy 15 osób,
➢
zameldowano 9 noworodków, odnotowano 18 zgonów mieszkańców naszej gminy,
➢
przyjęto 188 wniosków o wydanie dowodu osobistego i wydano 175 dowodów osobistych.
W zakresie działalności gospodarczej zostało wprowadzonych:
➢ 87 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w tym:
- 11 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- 44 zaświadczenia o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- 23 decyzje o zawieszeniu działalności gospodarczej,
- 7 decyzji o wznowieniu działalności gospodarczej,
- 2 decyzje o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej.
➢ Ponadto, zostały wydane 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
W zakresie inwestycji i remontów:
➢ W dniu 20.11.2014r. nastąpił odbiór zadania inwestycyjnego pn.: „przebudowa drogi gminnej
ul. Bocznej w Strzyżowicach”. Zadanie zrealizowała firma „Drogrem”s.c. z Bytomia. Koszt
inwestycji wyniósł 299.562,74 zł brutto.
➢ W dniu 2.12.2014r. nastąpił odbiór zadania inwestycyjnego pn.: „przebudowa odcinka drogi
ul. Kościuszki w Górze Siewierskiej na terenie Gminy Psary obejmującego dwie części:
- część I: przebudowa odcinka drogi powiatowej 4783S ul. Kościuszki w Górze Siewierskiej,
- część II: przebudowa odcinka drogi gminnej 618031S ul. Kościuszki w Górze Siewierskiej.
Zadanie zrealizowały firmy: konsorcjum: Logotex Sp.zo.o. z Pszczyny oraz partner:
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Katowic. Koszt inwestycji wyniósł
1.778.808,31 zł brutto.
➢ 8 grudnia br. nastąpił odbiór zadania inwestycyjnego pn. „remont świetlicy wiejskiej
w Dąbiu”. Zadanie zrealizowało: Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe Sp.zo.o z Dąbrowy
Górniczej. Koszt inwestycji wyniósł 276.017,22 zł brutto.
➢ Firma „Adamczyk i Syn” Sp.zo.o z Dąbrowy Górniczej realizuje zadanie pn.: „rozbudowa
budynku Klubu Sportowego w Górze Siewierskiej przy ul. Kościuszki”
- wykonano montaż poszycia dachowego i docieplenia elewacji,
- prowadzone są roboty wewnętrzne instalacyjne i budowlane.
Termin realizacji zadania: do 16.12.2014r. Umowa została zawarta na kwotę 289.197,75 zł
brutto.
➢ 10 grudnia br. zostało zgłoszone zakończenie robót na zadaniu remont odcinka drogi gminnej
ul. Belnej w Strzyżowicach (etap II). Zadanie zrealizował: Zakład Robót Komunalnych „Budkom” s.c. z Czeladzi. Koszt inwestycji wyniósł 175.000,00 zł.
➢ Brygada remontowo – budowlana wykonuje remonty i naprawy na zasobach Gminy Psary:
- remont budynku byłej szkoły w Malinowicach
- wykonano nową kanalizację, posadzki,
- wykonano nową instalację elektryczną,
- wykafelkowano schody zewnętrzne,
- wytynkowano ściany
- montaż znaków drogowych, remonty przystanków oraz wykonanie wysepki
przystankowej,
- malowanie sali ślubów i korytarza w GOK w Preczowie,
-wymiana drzwi zewnętrznych w sklepie budynku OSP w Górze Siewierskiej,
- w trakcie realizacji jest remont szatni oraz korytarza w OSP w Preczowie.
W zakresie pozyskiwania środków z funduszy krajowych i zagranicznych oraz promocji gminy:
➢ Uzyskano informację o dofinansowaniu z programu Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych na rok 2015 (potocznie SCHETYNÓWKA) o dofinansowanie przebudowy
ul. Szkolnej w Preczowie w partnerstwie z Powiatem Będzińskim. Wartość projektu wynosi
2.963.781,13 zł, z czego prawie 50% stanowi wnioskowana dotacja w kwocie 1.481.890,00
zł.
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Złożono dokumenty:
- do podpisania umowy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach na sfinansowanie inwestycji pod nazwą „Rozwój
infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Psary”. Otrzymano projekt umowy. Zgodnie
z planem do końca grudnia 2014 r. WFOŚiGW ma przekazać Gminie I transzę pożyczki
w wysokości 162 000 zł.
- do podpisania umowy o dofinansowanie projektu RPO 3.2.2 „Rozbudowa infrastruktury
turystycznej w gminie Psary i Siewierz celem stworzenia wspólnego markowego produktu
turystycznego”.
21.10.2014 złożono wniosek o płatność końcową dla projektu „Zakup wyposażenia świetlic
wiejskich na terenie Gminy Psary” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Kwota wnioskowana to 76.316,00 zł.
W dniu 23.10.2014r., gmina Psary otrzymała dotację w wysokości 31.000,00 zł
z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach projektu „Remonty szkolnych sal
gimnastycznych w szkołach podstawowych w Strzyżowicach i w Dąbiu. Ponadto w dniu
27.11.2014r., gmina otrzymała informację o przyjęciu rozliczenia dofinansowania zadania
inwestycyjnego.
W dniu 07.11.2014 Gmina Psary złożyła wniosek o uruchomienie środków z Ministerstwa
Sportu i Turystyki na kwotę 300.000,00zł w ramach projektu „Budowa Boiska
wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Sarnowie”. Środki dotacji
wpłynęły w dniu 27.11.2014r. Złożono również rozliczenie otrzymanej dotacji w formie
sprawozdania do Ministra Sportu i Turystyki.
W dniu 20.11.2014 Gmina Psary złożyła również wniosek o płatność końcową dla projektu
„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej 5 w Sarnowie” realizowanego w ramach
PROW. Kwota wnioskowana to 400.000,00zł.
5.12.2014r. w związku z realizacją przebudowy ul. Kościuszki w Górze Siewierskiej złożono
trzeci wniosek o wypłatę środków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych na kwotę 275.719,05 zł.
Trwa realizacja projektu pn. „Przebudowa i oznakowanie rowerowych tras turystycznych
w Gminie Psary”. 02.12.2014 złożono sprawozdanie z realizacji projektu do Urzędu
Marszałkowskiego, a obecnie trwają przygotowania wniosku rozliczającego zaliczkę oraz
wniosku o płatność końcową.
Trwają uzupełnienia do wniosku o płatność dla projektu „EKO Gmina Psary – Kompleksowa
termomodernizacja z wymianą źródeł ciepła i montażem instalacji solarnej w budynkach
Przedszkola Publicznego w Strzyżowicach oraz Gminnego Centrum Kultury w Sarnowie”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2007-2013. Kwota wnioskowana to 635.964,90zł.
Trwa realizacja projektu „Młodzież z przyszłością” w Gimnazjum w Psarach. Przygotowano
i złożono kolejny wniosek o płatność w dniu 07.11.2014r., który został zatwierdzony w dniu
19.11.2014r. Ponadto złożono formularz zmian do projektu, który uwzględniał
zagospodarowanie powstałych oszczędności i w dniu 02.12.2014r., Urząd Marszałkowski
zaakceptował powyższe zmiany. W ramach oszczędności planuje się zakup dodatkowych
pomocy dydaktycznych m.in.: kamerę cyfrową, akcesoria do aparatu fotograficznego, a także
zestawy Lego Education.
Trwają przygotowania sprawozdania i rozliczenia dotacji otrzymanej w ramach Programu
Rządowego Radosna Szkoła, dla inwestycji budowy placu zabaw przy Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 2 w Sarnowie. Otrzymana dotacja to 63.850,00zł.
Przygotowano i złożono:
- drugie uzupełnienie do wniosku o dofinansowanie w ramach działania 413 wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom
przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi” dla operacji pn. „Zakup
wyposażenia sportowego boiska i budynku szatni piłkarskiej w Preczowie oraz wyposażenie

sali szkoleniowej w Psarach” (wnioskowana kwota dotacji 60.000,00 zł).
- drugie uzupełnienie do wniosku o dofinansowanie w ramach działania 413 wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom
przyznania pomocy w ramach działania "Mały projekt” dla operacji pn. „Wyposażenie
świetlic wiejskich w Gminie Psary” (wnioskowana kwota dotacji 19.000,00 zł).
➢
W ramach wyżej wymienionego projektu zrealizowano zakup wyposażenia w projektor
multimedialny i ekran do świetlicy w Psarach.
➢
Czekamy na podpisanie dwóch umów dotyczących wniosków składanych w ramach LGD
Brynica to nie granica pn. „Zagospodarowanie terenu wokół stadionu sportowego
w Preczowie - budowa trybun, parkingu wraz z drogą dojazdową i zjazdem publicznym”
(wnioskowana kwota dotacji 100.000,00 zł) i „Zagospodarowanie terenu boiska po byłej
szkole w Goląszy Górnej - budowa budynku zaplecza sportowego wraz z oświetleniem”
(wnioskowana kwota dotacji 45.433,00 zł).
➢
Trwa realizacja projektu pn. „Równe szanse na starcie - przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Gminie Psary”. W ramach projektu:
- ogłoszono przetarg na zakup komputerów. Postępowanie unieważniono ze względu na
fakt, iż oferta z najniższą ceną znacznie przewyższyła kwotę, którą Zamawiający
przeznaczył na zadanie,
- wyłoniono wykonawcę materiałów promocyjnych oraz wykonawcę do usługi stworzenia
strony www projektu.
➢
Trwają przygotowania do zgłoszenia projektów z zakresu inwestycji sportowych do programu
rozwoju bazy sportowej.
➢
Trwa realizacja funduszu sołeckiego, do wykorzystania pozostała kwota 3.603 zł
w Strzyżowicach.
W zakresie promocji gminy:
➢
Wydano kolejny numer Głosu Gminy Psary,
➢
Wydano materiały promujące szlaki rowerowe, ulotkę, folder i mapy
➢
Trwają prace nad wydaniem 12 stronnicowego kalendarza promującego gminę Psary oraz nad
wydaniem grudniowego numeru „Głosu Gminy Psary”.
W zakresie realizacji zadań oświatowych:
➢ Przekazano do Kuratorium Oświaty w Katowicach:
- sprawozdania z realizacji w gminie Psary programu „Wyprawka szkolna” w 2014r.
- informację w zakresie Systemu Informacji Oświatowej
➢ Prowadzono postępowania związane z kontrolą spełniania obowiązku nauki i obowiązku
szkolnego.
➢ Zakupiono pomoce i artykuły szkolne w ramach przyznanych stypendiów socjalnych.
➢ Na bieżąco realizowany jest projekt „Szkoła marzeń”.
W zakresie ochrony środowiska:
➢ Przeprowadzono na bieżąco oględziny drzew wnioskowanych do usunięcia.
➢ Wydano 10 decyzji zezwalających na usunięcie drzew dla mieszkańców gminy Psary.
➢ Sporządzono sprawozdania dot. okresowego i rocznego rozliczenia dotacji celowej z realizacji
wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
➢ Wydano 8 decyzji wyrażających zgodę na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej
publicznej urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
➢ Wydano 11 decyzji zezwalających na zajęcie i prowadzenie robót w pasie drogowym drogi
gminnej publicznej.
➢ Przeprowadzono oględziny potwierdzające wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków.
W zakresie gospodarki mieniem komunalnym i gospodarki nieruchomościami:
➢
W dniu 1grudnia br. zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż działek tj.:

- V przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 7 działek w Górze Siewierskiej przy
ul. Wapiennej,
- I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ozn. nr 425/7 położonej w Preczowie
w pobliżu ul. Wiejskiej,
- I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki ozn. nr 425/6 położonej w Preczowie
ograniczony do właścicieli 2 działek sąsiednich.
Przetargi odbędą się w dniu 5 stycznia 2015r.
➢ 2 grudnia br. został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 2 lat – dot. 22 działek obecnie
dzierżawionych położonych w Górze Siewierskiej, Psarach, Sarnowie, Malinowicach,
Preczowie, Brzękowicach. Umowy dzierżawy wygasają z dniem 31.12.2014r.
W zakresie wymiaru i opłat podatków wydano:
➢
51 decyzji ustalających, korygujących i aktualizacyjnych wymiar podatku,
➢
9 decyzji o zwrocie nadpłaty,
➢
2 decyzje o umorzeniu zobowiązania pieniężnego.
Wystawiono:
➢
348 upomnień na zobowiązanie pieniężne IV rata 2014r.
➢
5 upomnień na podatek od nieruchomości i rolny od osób prawnych,
➢
42 tytuły wykonawcze w celu ściągnięcia zobowiązania pieniężnego,
➢
4 tytuły wykonawcze w celu ściągnięcia podatku od nieruchomości od osób prawnych,
➢
1 tytuł wykonawczy w celu ściągnięcia podatku od środków transportowych,
➢
1 zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach.
W minionym okresie koordynowałem prace jednostek organizacyjnych gminy:
Placówki oświatowe
➢
We wszystkich placówkach oświatowych odbyły się uroczyste akademie z okazji Święta
Niepodległości.
➢
Uczniowie brali udział m.in.:
- w mistrzostwach Gminy Psary w pływaniu,
- w mistrzostwach szkół Gminy Psary w bowlingu (I miejsce dla SP w Dąbiu),
- w konkursie literackim „Wznieś serce nad zło” (I miejsce dla Martyny Maj ze SP
w Gródkowie),
- w XX konkursie wiedzy biblijnej ( III miejsce dla Kajetana Kyrcza z ZSP w Sarnowie
i zakwalifikowanie się ucznia do etapu wojewódzkiego),
- w Gminnym Konkursie Interdyscyplinarnym „Z językiem polskim w tle”,
- w Powiatowym konkursie plastycznym „Jesienne krajobrazy” w Będzinie (III miejsce
dla Julii Ciemięgi z ZSP w Strzyżowicach),
- ogólnopolskim teście ortograficznym 2014 (wyróżnienie dla uczennic z ZSP
w Sarnowie za zdobycie 14 miejsca dla Nikoli Wieja i dla Nikoli Rybak za zajęcie 15
miejsca na 1749 uczestników),
- w Ogólnopolskim Charytatywnym Konkursie „Choinki Jedynki” (wyróżnienie dla
Zuzanny Bochenek i Borysa Polaczkiewicza z I klasy z ZSP w Strzyżowicach)
- w konkursie fotograficznym „Skarby jesieni” organizowanym przez Miejski Ośrodek
Kultury w Wojkowicach (I i II miejsce dla SP w Dąbiu)
➢
Zorganizowano:
- zabawę andrzejkową i mikołajki,
- spotkania z górnikami,
➢
Realizowane są programy ze środków unijnych: „Szkoła marzeń”, „Mleko w szkole”,
„Owoce i warzywa w szkole”.
Gimnazjum w Psarach
➢ Zorganizowano:
- dyskotekę andrzejkową,
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- wyjazd do teatru Rozrywki w Chorzowie na spektakl „Jesus Christ Superstar”,
- mistrzostwa szkół Gminy Psary w bowlingu,
- mikołajowy wyjazd do kina klas I, II i III
- mikołajkowy turniej koszykówki dziewcząt oraz turniej piłki nożnej chłopców,
W ramach tygodnia kultury j.polskiego odbył się:
- szkolny konkurs pięknego czytania,
- szkolny konkurs ortograficzny,
- polski wieczór filmowy,
- konkurs interdyscyplinarny dla szkół podstawowych „Z językiem polskim w tle”.
Uczniowie brali udział w:
- konkursach przedmiotowych (zakwalifikowanie do etapu rejonowego z j. rosyjskiego,
fizyki, matematyki),
- konkursie matematycznym „Nudna matematyka”,
- wojewódzkim konkursie piosenki „Murmurando” w Będzinie.
Gminny Ośrodek Kultury
W Ośrodku Kultury w Gródkowie:
➢odbył się uroczysty Jubileusz 50 – lecia pożycia par małżeńskich,
➢odbyły się uroczystości z okazji Barbórki. Imprezę poprzedziła msza św. w kościele
pw. Apostołów Piotra i Pawła w Psarach.
W Ośrodku Kultury w Preczowie:
- odbył się koncert muzyki włoskiej w wykonaniu duetu AnDreo&Karina, podczas którego
publiczność mogła wysłuchać największych przebojów włoskiego duetu Romina Power
i Al Bano,
- po raz czwarty odbyły się Gminne Mikołajki, w trakcie których na scenie zaprezentowały
się: grupa akrobatyki artystycznej oraz dzieci i młodzież z Ośrodka Kultury w Preczowie.
Na zakończenie przed zgromadzoną publicznością wystąpił iluzjonista Krystian Bączyński,
a zwieńczeniem spotkania było spotkanie z Mikołajem, który wszystkie dzieci obdarował
słodkimi upominkami.
W budynku remizy OSP w Górze Siewierskiej
- odbył się koncert grupy ABBA IMITATION, który zaprezentował przybyłym mieszkańcom
największe przeboje szwedzkiej grupy ABBA.
W budynku remizy OSP w Psarach:
- odbyły się gminne uroczystości z okazji Święta Odzyskania Niepodległości.
W przygotowanym z tej okazji programie artystycznym wystąpili uczniowie Gimnazjum
w Psarach oraz zespoły śpiewacze: Górzanie, Strzyżowiczanie oraz Nasz Gródków.
- odbył się koncert muzyki i największych przebojów Elvisa Presleya w wykonaniu
showmana Krzysztofa Bieleckiego.
Zgodnie z harmonogramem we wszystkich placówkach Ośrodka odbywają się zajęcia
dodatkowe dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, w tym próby zespoły śpiewaczych.
Z końcem listopada GOK wprowadził do swojej oferty nowe zajęcia z robotyki oraz
siatkówki.
Zakończyła się również jesienna runda rozgrywek piłkarskich w których udział brały drużyny
GAPN. Łącznie w ciągu całej rundy młodzi piłkarze z trzech grup wiekowych rozegrali 30
meczów, w tym ponad połowę meczów wyjazdowych reprezentując tym samym gminę Psary
poza jej granicami.
W dalszym ciągu GOK realizuje projekt „Dziecięca matematyka” dofinansowany ze środków
Fundacji mBanku. Projekt ma za zadanie wspierać rozwój umysłowy dzieci w wieku 3 – 5 lat
poprzez stymulowanie myślenia matematycznego i kształtowania pojęć matematycznych.
Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek w Ośrodku Kultury w Gródkowie.
Ośrodek Pomocy Społecznej
W dniach od 3 – 26 listopada br. Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy z Gimnazjum
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w Psarach przeprowadził Gminny Program Profilaktyczno – Edukacyjno – Sportowy
„Niećpam – dzieci Gminy Psary – trzeźwość, młodość to twoja przyszłość”. Na zakończenie
uczestnicy zajęć rekreacyjno – sportowych otrzymali sprzęt sportowy (piłki do siatkówki,
koszykówki, nogi) i okolicznościowe dyplomy, a zaproszeni zawodnicy Zagłębia Sosnowiec
rozdawali niezliczoną liczbę autografów.
W dniu 4 grudnia br. odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie Grupy Wsparcia Rodzin
z Osobami Niepełnosprawnymi Nadzieja.
5 grudnia br. jak co roku do Ośrodka zawitał Święty Mikołaj, który obdarował paczkami 37
dzieci z rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i 13 dzieci z rodzin z Grupy
Wsparcia Rodzin z Osobami Niepełnosprawnymi Nadzieja. Również w tym roku niezawodni
okazali się darczyńcy z Góry Siewierskiej, którzy po raz kolejny włożyli swój wkład
w przygotowanie paczek dla dzieci niepełnosprawnych.
Ośrodek otrzymał darowiznę w postaci 2 pralek automatycznych: z firmy Electrolux z Oławy
i z fundacji Amicis z Wronek.
W ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych do dnia 8 grudnia br.:
- 18 rodzin złożyło wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny,
- łącznie członkom rodzin wydano 71 Kart Dużej Rodziny,
- zamówiono w sumie 96 Kart Dużej Rodziny.
Gminna Biblioteka Publiczna
W okresie sprawozdawczym zarejestrowała 192 nowych czytelników, w tym 119
czytelników do lat 15,
Wypożyczalnię i czytelnię odwiedziło 2862 czytelników,
Ogółem wypożyczono 3128 jednostki inwentarzowe,
W okresie sprawozdawczym zakupiono dla Filii i centrali biblioteki 517 nowych pozycji
książkowych.
Uczniowie z ZSP w Strzyżowicach uczestniczyli w spotkaniu z autorem książek dla dzieci
Grzegorzem Kasdepke.
7 listopada br. nastąpiło oficjalne otwarcie biblioteki po kapitalnym remoncie powiązane
z podsumowaniem jej 45 – letniej działalności.
W okresie sprawozdawczym odbyło się 14 spotkań z przedszkolakami i uczniami SP.
Uczniowie 4 klas byli pasowani na czytelników, a przedszkolaki uczestniczyły w obchodach
Światowego Dnia Pluszowego Misia. Z zajęć zorganizowanych dla szkół i przedszkoli
skorzystało łącznie 290 dzieci.
Odbyły się 2 wykłady dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W dniu 25 października
br. miał miejsce wykład inauguracyjny Uniwersytetu Dziecięcego, a kolejny pokazowy odbył
się 22 listopada.
Zakład Gospodarki Komunalnej
Zakończył wymianę przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych w Goląszy
Górnej.
W Preczowie przy ul. Sosnowej zakończył budowę nowego wodociągu PE Ø 110 mm
Ø 63 mm poprzez wykonanie pięciu przyłączy wodociągowych i studni wodomierzowych.
Zakończył wymianę przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych w Górze
Siewierskiej przy ul. Kościuszki i ul. Leśnej.
W związku z przebudową wodociągu stalowego na rury PE Ø 110 mm w Psarach przy
ul. Gródkowskiej w ramach projektu unijnego wymieniono 10 przyłączy wodociągowych
do budynków mieszkalnych i podłączono do nowego rurociągu.
W dalszym ciągu trwa kontynuacja wymiany przyłączy wodociągowych do budynków
mieszkalnych w Psarach przy ul. Leśnej w związku z zakończoną wymianą wodociągu.
4 grudnia br. wykonano badania próbek wody pod względem bakteriologicznym
i fizykochemicznym w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym:
- studnia głębinowa SD-1 w Dąbiu,
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- stacja uzdatniania wody w Malinowicach,
- źródło powierzchniowe w Górze Siewierskiej.
Usunął 14 awarii wodociągowych, w tym 2 na przyłączach wodociągowych do budynków.
Łącznie zabudował 28 szt. wodomierzy.
Wykonał płukania wodociągów hydrantami po usuwanych awariach i na końcówkach sieci
wodociągowych.
Przeprowadził odczyty kontrolne wodomierzy na granicach gminy i ujęciach wody.
Pracownicy Zakładu na bieżąco utrzymują porządek na przystankach autobusowych,
jednocześnie czyszcząc tablice ogłoszeniowe.
W zakresie reprezentowania Gminy:
31.10. - uczestniczyłem w koncercie „Idzie jesień przez park” w Ośrodku Kultury
w Sarnowie,
04.11. - uczestniczyłem w Walnym Zgromadzeniu KZK GOP w Katowicach,
06.11. - uczestniczyłem w uroczystej sesji podsumowującej pracę Rady Gminy poprzedniej
kadencji,
07.11. - uczestniczyłem w uroczystym otwarciu biblioteki w Psarach po przebudowie sali
bankietowej,
08.11. - uczestniczyłem w koncercie włoskich przebojów w Ośrodku Kultury w Preczowie,
09.11. - uczestniczyłem w koncercie przebojów grupy Abba w Górze Siewierskiej,
11.11. - uczestniczyłem w uroczystych obchodach Święta Niepodległości w Psarach oraz we
wręczeniu nagród turnieju seniorów na stadionie „Iskra” Psary,
18.11. - uczestniczyłem w pasowaniu na przedszkolaka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Sarnowie,
21.11. - uczestniczyłem w spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Techników
i Inżynierów Górnictwa w Będzinie,
25.11. - uczestniczyłem we wręczeniu nagród w konkursie „Moja piękna Ojczyzna”
w Szkole Podstawowej w Dąbiu,
27.11. - uczestniczyłem w inauguracyjnej sesji Rady Gminy w Psarach,
29.11. - uczestniczyłem w koncercie przebojów Elvisa Presleya w remizie w Psarach,
01.12. - uczestniczyłem w uroczystym ślubowaniu Wójta Gminy Mierzęcice oraz Burmistrza
Miasta i Gminy Siewierz,
04.12. - uczestniczyłem w spotkaniu barbórkowym w Psarach,
05.12. - uczestniczyłem w barbórce zakładu „Promag” w Siewierzu oraz w mikołajkach
w Ośrodku Kultury w Preczowie,
11.12. - uczestniczyłem w rozdaniu nagród w konkursie „Wielcy Polacy” w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Sarnowie,
12.12. - uczestniczyłem w spotkaniu z Dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnych
w Opolu oraz w świątecznym koncercie Zuchów w Zespole Szkolono-Przedszkolnym
w Strzyżowicach,
15.12. - uczestniczyłem w rozdaniu nagród w mikołajkowym turnieju o puchar zdrowia
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sarnowie oraz jako gość w posiedzeniu Zarządu LGD
w Pyrzowicach i w wigilii Koła Emerytów i Rencistów w Malinowicach,
17.12. - uczestniczyłem w pasowaniu uczniów klas I w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Sarnowie oraz we wręczeniu certyfikatów ukończenia kursów komputerowych
w bibliotece w Psarach oraz w wigilii organizowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej
w Psarach,
18.12. - uczestniczyłem w spotkaniu z członkiem zarządu powiatu Panem Markiem
Mrozowskim w kwestii omówienia zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych
w przyszłym roku,
w okresie międzysesyjnym przyjąłem 30 interesantów.

