Psary, dnia 19.06.2017r.

Informacja międzysesyjna
za okres od 15.05.2017r. do 21.06.2017r.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo
W kwietniu i maju zrealizowano dochody w wysokości 6.035.597,39 zł
w tym:
➢ dotacje w wysokości 1.504.357,33 zł
➢ subwencje w wysokości 11.394.626,00 zł
➢ oraz pozostałe dochody w wysokości 3.136.614,06 zł
Wydatki zrealizowano na kwotę 8.080.138,64 zł
Przygotowano na dzisiejszą sesję 23 projekty uchwał.
W okresie objętym informacją wydałem 11 zarządzeń w sprawie:
➢ Odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Malinowicach
ozn. nr działki 1440 o pow. 0,0804 ha,
➢ Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego
w Sarnowie,
➢ Ogłoszenia I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych
w Górze Siewierskiej,
➢ Ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia (nieruchomość
zabudowana budynkiem byłej szkoły w Malinowicach),
➢ Powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na:
- „termomodernizację i przebudowę budynku OSP w Górze Siewierskiej”,
- „E-Psary – zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy
Psary”
➢ Powołania zespołu powypadkowego członka ochotniczej straży pożarnej
➢ Zmiany Zarządzenia Nr 0152/39/2009 Wójta Gminy Psary z dnia 16 czerwca 2009 roku
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy
w Psarach”,
➢ Powołania komisji do przeprowadzenia brakowania zniszczonych, uszkodzonych druków
ścisłego zarachowania stosowanych w procesie wydawania dowodów osobistych w latach
2001-2015,
➢ Powołania komisji odbiorowej zadania inwestycyjnego:
- „przebudowa drogi gminnej ul. Wspólnej wraz z odwodnieniem w Psarach i Gródkowie
wg umowy z dnia 21.02.2017r.”
➢ Powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu na wybór Agenta Emisji obligacji
komunalnych.
W okresie objętym informacją zawarłem 14 umów:
➢ Z Agencją Detektywistyczną „Renoma” Sp.zo.o. z Będzina na usługę instalacji, montażu
i konfiguracji systemów CCTV, SSWIN, DSO na obiektach Gminy Psary.
➢ Z Panem Sławomirem Janusem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą
„Tetratronik”z Wolbromia na przegląd i konserwację systemów alarmowych znajdujących
się w jednostkach OSP na terenie Gminy.
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➢ Z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Gminne Centrum Medyczne w Psarach na
świadczenie profilaktycznej opieki zdrowotnej z zakresu służby medycyny pracy.
➢ Z Panią Daria Kania i Panem Dariuszem Kania prowadzącymi działalność jako
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „Luna” Biuro Ochrony spółka cywilna z Sosnowca
na świadczenie usługi ochrony mienia.
➢ Z firmą „Efekt” Sp. zo.o z Siemianowic Śląskich na wykonanie i przekazanie zadania pn.
„termomodernizacja, remont oraz przebudowa budynku w Strzyżowicach na Centrum Usług
Społecznych wraz z zagospodarowaniem i dostosowaniem istniejącego otoczenia do nowej
funkcji”. Termin realizacji do 30 października br. Umowa została zawarta na kwotę brutto
6.011 399,95 zł.
➢ Z Panią Karoliną Przepióra – Gruda prowadzącą działalność gospodarczą jako
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Grumix” na opracowanie kompletnego projektu
budowlano – wykonawczego zewnętrznej instalacji oświetlenia przy OSP w Preczowie.
Termin realizacji do 31 lipca br. Umowa została zawarta na kwotę brutto 1 230,00 zł.
➢ Z Panem Jackiem Wolnym prowadzącym działalność gospodarczą jako Szkółka Drzew
i Krzewów z Rogoźnika na „wykonanie automatycznego systemu nawadniania płyty boiska
„Iskry” Psary. Termin realizacji do dnia 28 lipca br. Umowa została zawarta na kwotę brutto
27 960,00 zł.
➢ Z Panią Sandrą Fisior prowadzącą działalność gospodarczą jako ZRB Tyskie Drogi Sp.zo.o
na utwardzenie alejek na terenie cmentarza w Strzyżowicach. Termin realizacji do dnia
9 sierpnia br. Umowa została zawarta na kwotę brutto 139 392,86 zł.
➢ Z Panem Grzegorzem Baranem prowadzącym działalność gospodarczą jako Bako Sport
Spółka jawna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej na „zagospodarowanie przestrzeni
publicznej przy remizie OSP w Psarach”. Termin realizacji do dnia 30 października br.
Umowa została zawarta na kwotę brutto 1 088 550,00 zł.
➢ Z Panem Bartoszem Majewskim prowadzącym działalność gospodarczą jako Amaya
Architekci z Katowic na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej
dla zagospodarowania terenu na Centrum Edukacji Ekologicznej w Górze Siewierskiej.
Termin realizacji do dnia 31 października br. Umowa została zawarta na kwotę brutto
59 000,00 zł.
➢ Z Firmą Bako Sport z Dąbrowy Górniczej na zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy
remizie OSP w Psarach. Termin realizacji do 30 października br. Umowa została zawarta na
kwotę 1.088 550,00 zł.
Ponadto, zawarłem:
➢ Z Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego na
dofinansowanie projektu „budowy oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Psary”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego.
➢ Umowę nieodpłatnego wykonania inwestycji utwardzenia poboczy kostką brukową
i płytami ażurowymi w pasie drogowym ul. Zielonej w Sarnowie na działce nr 905
i przekazania na własność Gminy Psary.
➢ Umowę dzierżawy nieruchomości o pow. 0,0159 ha położonej w Gródkowie
z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
W poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu zrealizowano m.in. następujące zadania:
W zakresie ewidencji ludności:
➢ zameldowało się na pobyt stały 41 osób, na pobyt czasowy 18 osób,
➢ zameldowano 14 noworodków, odnotowano 21 zgonów mieszkańców naszej gminy;
➢ przyjęto 233 wnioski o wydanie dowodu osobistego i wydano 206 dowodów osobistych.
W zakresie działalności gospodarczej zostało wprowadzonych:
➢ 30 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w tym:
- 4 zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
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- 13 zaświadczeń o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- 7 decyzji o zawieszeniu działalności gospodarczej,
- 6 decyzji o wznowieniu działalności gospodarczej.
W zakresie inwestycji i remontów:
➢ W zakresie budowy przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną
w Gródkowie trwają prace przy zbrojeniu stropu.
➢ Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe Sp.zo.o realizujące zadanie „budowy budynku
socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą klubu sportowego w Sarnowie”
wykonało na budynku wieniec betonowy, trwają prace przy budowie drenażu i nawodnienia
murawy.
➢ Firma Maximus realizująca zadanie „przebudowy drogi gminnej ul. Wspólnej wraz
z odwodnieniem w Psarach i Gródkowie” zakończyła przebudowę sieci infrastruktury
technicznej drogi, wkrótce zostanie rozpoczęte korytowanie pod budowę konstrukcji nośnej
drogi.
W zakresie pozyskiwania środków z funduszy krajowych i zagranicznych oraz promocji gminy:
➢ W ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) trwają odbiory techniczne
budynków mieszkalnych jednorodzinnych po zakończonej termomodernizacji. Na dzień 24
maja zostały podpisane 123 umowy. Łączna kwota na jaką zostały podpisane umowy to 2 574
734,34 zł, a łączna kwota dotacji udzielonej mieszkańcom wynosi 1 559 983,32 zł.
➢ Gmina podpisała 50 umów z mieszkańcami w zakresie warunków i zobowiązań wynikających
z udziału w projekcie pn. „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła
i budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych
na terenie Gminy’.
➢ Na bieżąco aktualizowana jest lista wykonawców na termomodernizację tj. docieplenie ścian,
dachów/stropodachów i/lub wymianę okien w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji
na terenie Gminy Psary”.
➢ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podjął
decyzję o dofinansowaniu ekopracowni w Szkole Podstawowej w Gródkowie w ramach
projektu „Zielona Pracownia 2017” w wysokości 29 999,34 zł.
➢ Złożono wnioski o dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj.
Śląskiego na lata 2014 – 2020:
- „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę instalacji
odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy”,
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy – projekt
termomodernizacji remizy w Strzyżowicach”,
- „Termomodernizacja budynku OSP w Górze Siewierskiej”,
- „Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP w Strzyżowicach”.
➢ Uruchomiono nabór dla mieszkańców do udziału w projekcie pn.: „usunięcie azbestu
i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary” oraz „Słoneczna Gmina Psary”.
Obecnie trwa weryfikacja złożonych dokumentów.
W zakresie promocji gminy:
➢ Wydano kolejny numer Głosu Gminy Psary.
➢ Przeprowadzono 4 zapytania ofertowe (m.in.: na artykuły promujące gminę, na koszulki
z logiem gminy o logiem festiwalu folklorystycznego, na torby papierowe).
➢ Obsługa Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego.
➢ Nadzór nad konkursami w których bierze udział Gmina.
➢ Na bieżąco uzupełniane są wiadomości na stronie internetowej Gminy.
W zakresie realizacji zadań oświatowych:
➢ Opracowano i przekazano:
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- do Kuratorium Oświaty w Katowicach prognozę dofinansowania młodocianych
pracowników w latach 2018-2021,
- do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej informacji dotyczącej współpracy Urzędu
Gminy z organizacjami pozarządowymi w 2016r.
➢ Na bieżąco rozliczane są szkolne stypendia socjalne.
W zakresie ochrony środowiska, rolnictwa i zarządzania drogami gminnymi:
➢
Wydano:
- 15 decyzji dotyczących umieszczenia w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń
infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego,
- 10 decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej,
- 2 decyzje zezwalające na lokalizację zjazdu na drodze gminnej.
➢
Przeprowadzono na bieżąco oględziny drzew wnioskowanych do usunięcia.
➢
Rozpoczęto zagospodarowanie przestrzeni przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym
w Sarnowie.
➢
Na bieżąco wykonywane są zadania wynikające z obowiązku opieki nad bezdomnymi
zwierzętami.
W zakresie gospodarki mieniem komunalnym i gospodarki nieruchomościami:
➢ 9 maja br. został ogłoszony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 2 działek położonych
w Malinowicach przy ul. Słonecznej, który został rozstrzygnięty 12 czerwca br. Obydwie
działki zostały sprzedane. Zawarcie umów sprzedaży zaplanowane jest na przełomie czerwca
i lipca.
➢ 1 czerwca br. został ogłoszony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 8 działek
położonych w Górze Siewierskiej na „osiedlu czerwony kamień”. Przetarg zaplanowany jest
na 3 lipca br.
➢ 5 czerwca br. został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni
wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia obejmujący lokal w budynku byłej
szkoły podstawowej w Malinowicach. Kolejna umowa najmu zostanie zawarta z dniem
1 lipca br.
W zakresie wymiaru i opłat podatków wydano m.in:
➢ 29 decyzji ustalających, korygujących i aktualizacyjnych wymiar podatku.
➢ 14 decyzji w sprawie stwierdzenia nadpłaty w zobowiązaniu pieniężnym.
➢ 2 decyzje o umorzeniu zaległości z tytułu zobowiązania pieniężnego.
➢ 23 postanowienia o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
➢ 17 decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
➢ 2 decyzje o umorzeniu zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
➢ 7 postanowień o wszczęciu postępowania w celu określenia wysokości podatku od środków
transportowych.
Wydano:
➢ 53 upomnienia na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
➢ 38 tytułów wykonawczych w celu ściągnięcia zobowiązania pieniężnego.
W minionym okresie koordynowałem prace jednostek organizacyjnych gminy:
Placówki oświatowe
➢ Zorganizowano m.in:
- V Gminny Konkurs Regionalny
- szkolny piknik rodzinny
- gminny konkurs ortograficzny „O pióro Wójta Gminy Psary
- VIII zlot szkól im. Alfreda Szklarskiego
- szereg wycieczek oraz wyjazdów do kina
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Uczniowie brali udział:
- w wojewódzkim konkursie „Jasna Góra wpisana w dzieje Narodu. 300 rocznica koronacji”
w Częstochowie (I miejsce dla ucznia ze SP w Dąbiu),
- w Ogólnopolskim Konkursie Omnibusek
- w Ogólnopolskim konkursie „Wielcy Polacy na trudne czasy” (I miejsce dla ucznia ze SP
w Dąbiu)
- w Gminnym konkursie wiedzy o Unii Europejskiej (I miejsce dla SP w Dąbiu)
- w Powiatowym konkursie fotograficznym - „Powiat Będziński – mój powiat, moja duma”
(II i III miejsce dla uczennic z ZSP w Sarnowie)
- w ogólnopolskim konkursie z języka angielskiego „Albus” (tytuł laureata dla uczniów
z ZSP w Sarnowie)
- w międzynarodowych mistrzostwach Taekwondo (srebrny medal dla uczennicy z ZSP
w Sarnowie)
- w gminnych zawodach w piłce nożnej (I miejsce dla SP w Gródkowie)
- w rejonowych zawodach piłki nożnej (III miejsce dla SP w Grodkowie)
- w międzynarodowym konkursie matematycznym „Kangur” (II miejsce dla ucznia ze SP
w Dąbiu, wyróżnienie dla ucznia ze SP w Gródkowie)
- w XIII edycji gminnego konkursu wiedzy o bezpieczeństwie „Bezpieczny Przedszkolak
2017” (I miejsce dla SP w Dąbiu)
Realizowane są programy ze środków unijnych i krajowych.
Gminny Ośrodek Kultury
Zorganizowano:
- finał Festiwalu Piosenki Religijnej
- rozgrywki turniejowe w grze FIFA
- Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny (impreza plenerowa). W ramach festiwalu
odbyły się występy zespołów z Węgier, Łotwy, Rumunii i Polski.
Na stadionie Iskra Psary odbył się Gminny Dzień Dziecka, w trakcie imprezy dzieci mogły
skorzystać bezpłatnie z następujących atrakcji: eurobangee, skręcanie balonów, malowanie
twarzy, brokatowe tatuaże oraz szeregu atrakcji aeropikniku.
Odbył się:
- w Ośrodku Kultury w Sarnowie - koncert zespołów folklorystycznych. Na scenie
wystąpily: Cserrego Dancegroup z Węgier i Vermeles z Lotwy
- w Brzękowicach Górnych – festyn rodzinny.
Poza tym, odbywały się zajęcia według harmonogramów zajęć dla dzieci i dorosłych: nauka
gry na instrumentach, ceramika, plastyka, szachy, modelarstwo, malarstwo, zajęcia
taneczne, aerobik, zumba dla 60+, próby zespołów i kapel, plastyka sensoryczna, zajęcia
teatralne, zumba dla dorosłych i dzieci, spotkania klubów seniora, KGW, grupy 18 + vat.
Gminna Biblioteka Publiczna
W okresie sprawozdawczym zarejestrowała 180 nowych czytelników, w tym 108
czytelników do lat 15,
Wypożyczalnię i czytelnię odwiedziło 3096 czytelników,
Ogółem wypożyczono 2553 jednostek inwentarzowych,
W okresie sprawozdawczym zakupiono dla filii i centrali 192 pozycje książkowe.
Zorganizowano:
- pokaz mody
- spotkanie z aktorem, pisarzem i trenerem personalnym Michałem Zawadką
Odbyło się:
- podsumowanie zajęć w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Uniwersytetu
Dziecięcego.
Ośrodek Pomocy Społecznej
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➢

Na terenie kompleksu rekreacyjno – sportowego przy OPS w Psarach odbył się jak co roku
program profilaktyczno – edukacyjno – sportowy pt.: „Żyj marzeniami a nie uzależnieniami”.
W trakcie programu młodzież miała możliwość obejrzeć pokazy: musztry, historycznej broni
palnej XIX w., sprzętu i wyposażenia OSP w Psarach, sprzętu i wyposażenia Powiatowej
Komendy Policji w Będzinie oraz Komisariatu Policji w Wojkowicach.
➢ Zorganizowano:
- spotkanie informacyjne z masażystą dla 9 matek – uczestniczek grupy wsparcia dla matek
dzieci niepełnosprawnych „Nadzieja”.
➢ W okresie od 15 maja br. do 13 czerwca br.:
- dział świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydał:
- 23 decyzje w sprawie świadczenia wychowawczego,
- 20 decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych
- dział świadczeń pomocy społecznej wydał:
- 44 decyzje w sprawie świadczeń pomocy społecznej.
Zakład Gospodarki Komunalnej
 Trwają prace przy realizacji zadania obejmującego budowę i wymianę sieci wodociągowej
wraz z przyłączami w Malinowicach ul. Słoneczna do Sarnowa, ul. Źródlana do DK86,
w Psarach ul. Polna i Gródkowska, w Strzyżowicach ul. Żwirowa.
Ponadto:

Usunięto 20 awarii wodociągowych, w tym 8 na sieci wodociągowej, 12 na przyłączach
wodociągowych do budynków.

Łącznie zabudowano 37 szt. wodomierzy.

Trwają prace projektowe przy projektach wymiany sieci wodociągowej w Brzękowicach
Górnych, Goląszy Górnej, Dąbiu Górnym, Malinowicach ul. Słoneczna i Bukowa;
w Gródkowie ul. Wspólna, Pokoju, Górna; w Preczowie ul. Dębowa.

Trwa montaż wodomierzy do odczytu radiowego.

Trwa dystrybucja nowych umów dotyczących zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków.

Wykonano płukania wodociągów hydrantami po usuwanych awariach na końcówkach sieci
wodociągowych.

Przeprowadzono odczyty kontrolne wodomierzy na granicach gminy i ujęciach wody.

17 maja br. wykonano badania próbek wody pod względem bakteriologicznym
i fizykochemicznym w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym na:
- Stacji Uzdatniania Wody w Malinowicach
- Źródle SD1 w Dąbiu
- Źródle powierzchniowym nr I w Górze Siewierskiej.
Wszystkie próbki spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wyniki opublikowano na stronie
www.zgk.psary.pl).

Wydano:
- 17 szt. warunków technicznych dostawy wody,
- 11 szt. uzgodnień branżowych

Zgodnie z harmonogramem utrzymywany jest porządek na przystankach autobusowych i
czyszczone są tablice ogłoszeniowe.

Dostarczane są kosze na odpady zmieszane do mieszkańców Gminy.

Zakończono:
- prace przy przebudowie rowów na osiedlu Malinowice II.
-prace w budynku byłej szkoły podstawowej w Malinowicach
-prace na boisku klubu sportowego Błyskawica Preczów związane z przeniesieniem wiat dla
zawodników rezerwowych.

Wykonano:
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- nasadzenia krzewów przy budynku OSP Preczów,
- wycinki drzew na terenie Gminy ,
- miejscowe naprawy dachu OSP Preczów,
- montaż 16 szt. tabliczek z nazwami przystanków

Wykoszono tereny gminnych placów zabaw oraz pozostałe tereny zlecone przez Urząd
Gminy.

Zakończono nasadzenia w szkole podstawowej w Sarnowie.
W zakresie reprezentowania Gminy:
➢ 16.05. - uczestniczyłem w konferencji ekologicznej w Siewierzu oraz w podsumowaniu
Regionalnego Festiwalu Pieśni Maryjnych w GOK-u w Gródkowie,
➢ 17.05. - uczestniczyłem w konkursie regionalnym w Szkole Podstawowej w Dąbiu,
➢ 18.05. - Pani Wójt uczestniczyła w powiatowym Dniu Strażaka organizowanym przez
Państwową Straż Pożarną w Będzinie,
➢ 19.05. - uczestniczyłem w zlocie szkół im. Alfreda Szklarskiego w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Sarnowie oraz w Zgromadzeniu Ogólnym Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
w Jastrzębiu Zdroju, na którym zostałem wybrany do składu Komisji Rewizyjnej,
➢ 23.05. - uczestniczyłem w podsumowaniu zawodów biegowych na stadionie Iskra Psary oraz
w Walnym Zgromadzeniu członków KZK GOP w Katowicach,
➢ 24.05.2017r. - uczestniczyłem w podsumowaniu turnieju w dwa w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Sarnowie,
➢ 25.05. - uczestniczyłem w uroczystym zakończeniu Uniwersytetu III Wieku w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Sarnowie,
➢ 26.05. uczestniczyłem w programie profilaktycznym „Żyj marzeniami a nie uzależnieniami”
przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Psarach oraz w pikniku szkolnym przy Szkole Podstawowej
w Dąbiu,
➢ 28.05. - uczestniczyłem w jubileuszu 90-lecia OSP w Sarnowie,
➢ 29.05. - uczestniczyłem z Przewodniczącym Rady Gminy Psary w uroczystej sesji Rady
Miasta Katowice w sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, na której podjęto uchwałę
wnioskującą o utworzenie związku metropolitalnego w województwie śląskim,
➢ 02.06. - uczestniczyłem w festynie rodzinnym w Zespole Szkolno Przedszkolnym
w Sarnowie,
➢ 03.06. - uczestniczyłem w jubileuszu 115-lecia I Liceum Ogólnokształcącego w Będzinie,
miałem również przyjemność oglądać mecz, który zapewnił Iskrze Psary awans do A klasy, Pani
Wójt uczestniczyła w uroczystym otwarciu Dni Siewierza,
➢ 04.06. - uczestniczyłem w Zjeździe Wojewódzkim OSP w Miasteczku Śląskim, Pani Wójt
z Panią Sekretarz uczestniczyła w otwarciu gminnego Dnia Dziecka na stadionie Iskra Psary,
➢ 06.06. - uczestniczyłem w seminarium ekologicznym przygotowanym przez uczniów
Gimnazjum w Psarach,
➢ 08.06. - uczestniczyłem w podsumowaniu konkursu „Bezpieczny Przedszkolak”
w Przedszkolu w Sarnowie,
➢ 09.06. - uczestniczyłem w jubileuszu 20-lecia Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu,
➢ 10.06. - uczestniczyłem w podsumowaniu turnieju e-sport w grze FIFA w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Psarach oraz w uroczystym zakończeniu roku akademickiego Uniwersytetu
Dziecięcego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Psarach,
➢ 11.06. - uczestniczyłem w obchodach 25-lecia Diecezji Sosnowieckiej na Placu Papieskim
w Sosnowcu,
➢ 13.06.
- uczestniczyłem w Walnym Zgromadzeniu Członków Związku Subregionu
Centralnego w Katowicach,
➢ 17.06. - uczestniczyłem w koncercie z udziałem zespołu folklorystycznego z Rumuni
➢ w remizie OSP w Goląsza-Brzękowice oraz w koncercie zespołów folklorystycznych z Łotwy
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i Węgier w Ośrodku Kultury w Sarnowie,
➢ 18.06. - byłem obecny na wyścigu szosowym o puchar Wójta Gminy Psary oraz
uczestniczyłem w festiwalu folklorystycznym z udziałem trzech zespołów ludowych z Rumuni,
Łotwy i Węgier, który odbył się na stadionie Iskra Psary,
➢ 19.06. - samorządowcy wchodzący w skład delegacji 3 krajów odwiedzili Urząd Gminy oraz
zostali zapoznani z terenem gminy,
➢ 20.06. - podpisałem umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów.
➢ W okresie międzysesyjnym przyjąłem 20 interesantów.

Wójt
/-/ Tomasz Sadłoń
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