Psary, dnia 19.01.2017r.

Informacja międzysesyjna
za okres od 22.12.2016r. do 26.01.2017r.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo
W grudniu zrealizowano dochody w wysokości 3.343.273,20 zł
w tym:
➢ dotacje w wysokości 1.047.742,20 zł
➢ oraz pozostałe dochody w wysokości 2.295.531,00 zł
Wydatki zrealizowano na kwotę 6.887.006,83 zł
Przygotowano na dzisiejszą sesję 7 projektów uchwał.
W okresie objętym informacją wydałem 11 zarządzeń w sprawie:
➢ Powołania komisji odbiorowej zadania inwestycyjnego pn.: „remont peronów
przystankowych na terenie Gminy Psary wraz z dostawą i montażem wiat przystankowych”
➢ Powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na: „przebudowę drogi gminnej ul. Wspólnej wraz z odwodnieniem w Psarach
i Gródkowie”
➢ Zmian w budżecie oraz planie finansowym gminy na 2016r. (3 zarządzenia)
➢ Powołania Komisji do przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy
w Psarach.
➢ Powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia III przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości ozn. nr 1450, położonej w Malinowicach.
➢ Poszerzenia składu Komisji Rekrutacyjnej ds. przeprowadzenia procedury naboru na wolne
stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Psary.
➢ Zmiany Zarządzenia Nr 0050.25.2016 Wójta Gminy Psary z dnia 1 marca 2016 roku
w sprawie ogłoszenia i organizacji III edycji konkursu pn. „Tu mieszkam – tu płacę podatek
dochodowy”.
➢ Ustalenia wysokości miesięcznej stawki dotacji udzielanej niepublicznemu przedszkolu
prowadzonemu przez osobę fizyczną z budżetu gminy Psary w 2016 roku.
➢ Przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Psary w sprawie
ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Psary.
W okresie objętym informacją zawarłem 14 umów:
➢ Z Hutniczym Przedsiębiorstwem Remontowym Sp.zo.o. z Dąbrowy Górniczej na:
- „remont pomieszczeń kuchni, magazynu podręcznego i innych pomieszczeń w budynku
użyteczności publicznej w Psarach przy ul. Szkolnej 45 wraz z dostawą wyposażenia
i montażem dźwigu towarowego”. Termin realizacji do 10 kwietnia 2017r. Umowa została
zawarta na kwotę brutto 249 645,51 zł.
- „budowę budynku socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą klubu
sportowego w Sarnowie”. Termin realizacji do 31 października 2017r. Umowa została
zawarta na kwotę brutto 1 675 000,00 zł.
➢ Z Biurem Serwis z Katowic na „rozbudowę i przebudowę budynku Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną
w Gródkowie”. Termin realizacji do 15 grudnia 2017r. Umowa została zawarta na kwotę
brutto 1 392 243, 25 zł.

➢ Z Panią Darią Kania i Panem Dariuszem Kanią prowadzącymi działalność jako
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „Luna” Biuro Ochrony spółka cywilna z Będzina na
świadczenie usług ochrony mienia.
➢ Z firmą Matbud Sp.zo.o. z Będzina na dostawę paliw płynnych.
➢ Z firmą Juko Sp.zo.o z Zawiercia na m.in.: wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu
gminy, przekazywania wyłapanych zwierząt właścicielom, transportu bezdomnych zwierząt
i zapewnienia im opieki w schronisku, zbierania martwych zwierząt i przekazywania ich do
utylizacji.
➢ Z „Garmond Press – Kraków Sp.zo.o z Krakowa” na prenumeratę gazet i czasopism
fachowych wraz z dostawą do Urzędu Gminy w Psarach.
➢ Z Panem Wiesławem Kraską prowadzącym działalność gospodarczą jako Solution Team
z Katowic do opracowania analizy możliwości dofinansowania w ramach RPO WSL 20142020 Działanie 11.1.1 dla projektu zajęć dodatkowych w Przedszkolu w Gródkowie wraz
z wypełnieniem wniosku aplikacyjnego.
➢ Z firmą LTC Sp.zo.o. z Wielunia na świadczenie usług asysty technicznej i opieki autorskiej
Programu FINN 8SQL.
Ponadto, zawarłem:
➢ 3 umowy w sprawie przyznania dotacji na wsparcie zadania z zakresu rozwoju sportu, tj.
z Ludowym Klubem Sportowym „Iskra” Psary, Klubem Sportowym „Preczów”, Klubem
Piłkarskim „Preczów”.
➢ Umowę z mieszkańcem gminy na udzielenie dotacji na refundację części kosztów budowy
przydomowej oczyszczalni ścieków.
➢ Porozumienie z rodzicem dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego na pokrywanie kosztów przejazdu dziecka i opiekuna do placówki oświatowej.
W poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu zrealizowano m.in. następujące zadania:
W zakresie ewidencji ludności:
➢ zameldowało się na pobyt stały 13 osób, na pobyt czasowy 9 osób,
➢ zameldowano 5 noworodków, odnotowano 8 zgonów mieszkańców naszej gminy;
➢ przyjęto 126 wnioski o wydanie dowodu osobistego i wydano 135 dowody osobiste.
W zakresie działalności gospodarczej zostało wprowadzonych:
➢ 59 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w tym:
- 6 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- 23 zaświadczenia o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- 16 decyzji o zawieszeniu działalności gospodarczej,
- 1 decyzję o wznowieniu działalności gospodarczej,
- 13 decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej.
W zakresie inwestycji i remontów:
➢ Przekazano plac budowy firmie realizującej zadanie:
- „rozbudowy i przebudowy budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wraz
z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Gródkowie”.
- „budowy budynku socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą klubu
sportowego w Sarnowie”.
➢ Firma Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe Sp.zo.o z Dąbrowy Górniczej realizująca
„remont pomieszczeń kuchni, magazynu podręcznego i innych pomieszczeń w budynku
użyteczności publicznej w Psarach przy ul. Szkolnej 45 wraz z dostawą wyposażenia
i montażem dźwigu towarowego” wykonała: prace rozbiórkowe ścian działowych zgodnie
z projektem, zerwano stare okładziny ścian i podłóg, rozpoczęto prace przy wykonaniu nowej
instalacji elektrycznej i wodno – kanalizacyjnej, zdemontowano starą windę kuchenną.
W zakresie pozyskiwania środków z funduszy krajowych i zagranicznych oraz promocji gminy:
➢
Funkcjonuje punkt obsługi mieszkańców Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE).
Punkt dyżuruje w każdy poniedziałek w godzinach od 13:00 do 17:00 w Urzędzie Gminy.

Dyżur pełnią przedstawiciele operatora odpowiedzialnego za koordynację Programu
Ograniczenia Niskiej Emisji.
➢
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”. Podpisano 123 umowy trójstronne z 52 mieszkańcami na
wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych.
➢
Firma Skorut Solar realizuje prace związane z „opracowaniem kompletnych dokumentacji
projektowo – kosztorysowych” w ramach projektu „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez
wymianę źródeł ciepła i budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach
mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Psary”. Dokumentacja projektowa jest
w trakcie weryfikacji pod względem oceny poprawności i zgodności dokumentacji
projektowej z umową z Wykonawcą.
➢
Wniosek na „remont nawierzchni ul. Podwale w Strzyżowicach” z wnioskowaną kwotą
dotacji 588.235,00 zł znajduje się pierwszy na liście rezerwowej Programu Rozwoju Gminnej
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.
➢
Trwa realizacja funduszu sołeckiego.
➢ Złożono:
- roczny raport z realizacji projektu Animator – Moje Boisko Orlik 2012 (zapewnienie
dostępności Orlika w Psarach dla jego użytkowników przez co najmniej 160 godzin w każdym
miesiącu).
- końcowy wniosek o wypłatę dotacji w kwocie 297 081,51 zł z budżetu państwa na
dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 zadania „przebudowa drogi gminnej 618006S ul.
Bocznej w Psarach wraz z przebudową drogi gminnej 618012S ul. Łącznej w Psarach”.
W zakresie promocji gminy:
➢
Wydano kolejny numer Głosu Gminy Psary
➢
Przeprowadzono postępowanie ofertowe na druk gazety gminnej
➢
Współorganizowano Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy oraz noworoczne spotkanie
samorządowe
➢
Na bieżąco uzupełniane są wiadomości na stronie internetowej Gminy.
W zakresie realizacji zadań oświatowych:
➢
Opracowano i przekazano do Kuratorium Oświaty w Katowicach następujące rozliczenia
roczne:
- rozliczenie środków przyznanych gminie na dofinansowanie kosztów kształcenia
młodocianych pracowników w 2016r.
- rozliczenie dotacji w ramach rządowego programu „Bezpieczna +”
- rozliczenia dotacji celowej na zakup podręczników szkolnych oraz materiałów
ćwiczeniowych i edukacyjnych
- rozliczenie rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. „Wyprawka szkolna”
- rozliczenie środków przyznanych w ramach szkolnych stypendiów socjalnych
- rozliczenie dotacji przyznanej gminie na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.
➢
Opracowano sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
➢
Wydano decyzję przyznającą dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia
młodocianego pracownika.
➢
Wydano 2 decyzje przyznające stypendium Wójta Gminy Psary dla osób fizycznych za
osiągnięte wyniki sportowe.
➢
Przekazano:
- do MEN dane dotyczące podziału subwencji oświatowej w 2017r.
- informację w Systemie Centralnej Aplikacji Statystycznej dot. opieki nad dziećmi do lat 3.
W zakresie ochrony środowiska, rolnictwa i zarządzania drogami gminnymi:

➢
➢

Przeprowadzono na bieżąco oględziny drzew wnioskowanych do usunięcia.
Wydano 12 decyzji rozstrzygających w sprawie usunięcia drzew na terenie Gminy, w tym 5
decyzji umarzających.
➢
Kontynuowano procedury związane z uzyskaniem zezwoleń na usunięcie drzew
zlokalizowanych na działkach znajdujących się w posiadaniu Gminy.
➢
Na bieżąco wykonywane są zadania wynikające z obowiązku opieki nad bezdomnymi
zwierzętami.
➢
Wydano 8 decyzji dotyczących umieszczenia w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń
infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego.
➢
Wydano 7 decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.
➢
Wydano 4 decyzje zezwalających na lokalizację zjazdu na drodze gminnej.
➢
22 grudnia 2016r. nastąpił odbiór zadania inwestycyjnego pn.: „remont peronów
przystankowych na terenie Gminy wraz z dostawą i montażem wiat przystankowych”.
Zadanie zrealizowała firma Arret Sp.zo.o z Zabrza na kwotę 386 816,65 zł brutto.
W zakresie gospodarki mieniem komunalnym i gospodarki nieruchomościami:
➢
22 grudnia 2016r. został przeprowadzony III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
działki ozn. nr 1450 położonej w Malinowicach przy ul. Słonecznej zakończony wynikiem
pozytywnym. Termin zawarcia aktu notarialnego – umowy sprzedaży został zaplanowany
na miesiąc marzec br.
➢
28 grudnia 2016r. oraz 13 stycznia 2017r. zostały zawarte akty notarialne – umowy
sprzedaży dwóch działek położonych w Górze Siewierskiej na osiedlu czerwony kamień
wylicytowanych w przetargach przeprowadzonych w listopadzie 2016r.
➢
30 grudnia 2016r. zostało sporządzonych 30 umów dzierżawy na okres 3 lat dla
nieruchomości położonych w sołectwach Preczów, Malinowice, Sarnów, Brzękowice Wał,
Góra Siewierska, Strzyżowice. Są to kolejne umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat,
których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
W zakresie wymiaru i opłat podatków wydano:
➢ 12 decyzji ustalających, korygujących i aktualizacyjnych wymiar podatku,
➢
1 decyzję w sprawie stwierdzenia nadpłaty w zobowiązaniu pieniężnym,
➢
4 decyzje o umorzeniu zaległości z tyt. zobowiązania pieniężnego,
➢
1 decyzję określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
➢
2 decyzje o umorzeniu zaległości z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
➢ 1 postanowienie o wszczęciu postępowania w celu określenia wysokości podatku od
środków transportowych
Wystawiono:
➢ 2 zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach
➢
3 wezwania do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych
➢ 208 upomnień na zobowiązania pieniężne.
W minionym okresie koordynowałem prace jednostek organizacyjnych gminy:
Placówki oświatowe
➢ Zorganizowano m.in:
- udział uczniów podczas 25 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz
zorganizowano szkolne sztaby
- uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka
- gminne rozgrywki w tenisa stołowego
- koncert kolęd w kościele w Strzyżowicach
- jasełka w kościele w Dąbiu
- artystyczny wieczór charytatywny dla Bianki i Wiktorii „Z potrzeby maleńkich serduszek”
- spotkanie uczniów z policją i strażakami

- międzypokoleniowy wieczór kolęd z udziałem zespołu śpiewaczego z Gródkowa
➢ Uczniowie brali udział m.in.:
- w gminnym konkursie plastycznym „Bombka bożonarodzeniowa”
- w ogólnopolskim konkursie z jęz. angielskiego (uzyskanie 10 lokaty i tytułu laureata przez
ucznia klasy V Jakuba Bartosika z ZSP w Sarnowie)
- w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Akademia Bezpiecznego Puchatka”
- akcji charytatywnej „świąteczne kartki dobroczynne”
- zbiórce żywności i przygotowaniu paczek dla rodzin potrzebujących
➢ Realizowane są programy ze środków unijnych i krajowych.
Gimnazjum w Psarach
➢ Zorganizowano:
- próbne egzaminy gimnazjalne
- szkolny konkurs - „Programuj u siebie”
- protest przeciwko paleniu śmieci w piecach – happening ulicami Psar
➢ Wolontariusze brali udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Gminny Ośrodek Kultury
➢ W sali bankietowej OK w Dąbiu:
- odbył się tradycyjnie koncert kolęd i pastorałek z udziałem zespołów zarówno dziecięcych
jak i dorosłych działających przy GOK-u,
- odbył się koncert noworoczny pt: „Wielka sława to żart” w wykonaniu polskich artystów
scen operetkowych i musicalowych,
- odbyło się coroczne spotkanie samorządowe z udziałem licznych gości: przedstawicieli
władz samorządów woj. śląskiego, przedstawicieli jednostek samorządowych gminy oraz
organizacji społecznych.
➢ W Ośrodku Kultury w Gródkowie:
- w ramach ferii zimowych dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjum oraz dla
mieszkańców zorganizowano wystawę objazdową Centrum Nauki Kopernik pt:
„Eksperymentuj”.
- odbywają się również zajęcia dzieci uczestniczących w ramach Akademii Piłki Nożnej.
➢ W remizie OSP w Strzyżowicach:
- odbyło się spotkanie noworoczne zorganizowane przez Zespół Śpiewaczy
„Strzyżowiczanie” oraz organizacje KGW Strzyżowice
➢ Pod Urzędem Gminy Psary odbył się 25 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
➢ W ramach ferii zimowych w dniach od 16 stycznia do 27 stycznia br. w każdym Ośrodku
Kultury odbywać się będą różne formy atrakcyjnych zajęć i warsztatów dla dzieci pod
okiem wykwalifikowanych instruktorów i pracowników kultury, m.in.: tworzenie
marionetek, guzikowe szaleństwo, cuda z kreatywnych drucików, zawody modeli zdalnie
sterowanych, plastyka, plastyka sensoryczna, robotyka i planszówki, warsztaty – fabryka
zabawek.
Gminna Biblioteka Publiczna
➢ W okresie sprawozdawczym zarejestrowała 450 nowych czytelników, w tym 170
czytelników do lat 15,
➢ Wypożyczalnię i czytelnię odwiedziło 2178 czytelników,
➢ Ogółem wypożyczono 2105 jednostki inwentarzowe,
➢ W okresie sprawozdawczym zakupiono dla filii i centrali 161 pozycji książkowych.
➢ Zorganizowano:
- spotkanie z Panią Danielą Leśniewską połączone z promocją książki „Spojrzenie na lata
minione”,
- warsztaty plastyczne dla podopiecznych OPS-u.
➢ Odbyły się:
- zajęcia w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Ośrodek Pomocy Społecznej

➢ Odbyło się spotkanie osób niepełnosprawnych wraz z ich opiekunami z Grupy Wsparcia
„Nadzieja” połączone z warsztatami artystycznymi oraz wręczeniem paczek świątecznych.
Paczki zostały zakupione z otrzymanej od radnych darowizny i środków własnych gminy.
Miłym dodatkiem były również artykuły spożywcze przekazane przez firmę Lidl.
W spotkaniu uczestniczyło 14 opiekunów z Grupy Wsparcia „Nadzieja” wraz z dziećmi
oraz przedstawiciele władz gminy.
➢ Rozpoczęto realizację lokalnego programu „Koperta życia”. Koperty są wydawane
w Urzędzie Gminy i Ośrodku Pomocy Społecznej. Osoby zainteresowane w wieku powyżej
60 lat mogą odebrać po okazaniu dowodu osobistego i podpisaniu regulaminu bezpłatny
pakiet składający się z naklejki na lodówkę, plastikowej koperty i karty informacyjnej.
Karta informacyjna w sytuacji zagrożenia życia jest źródłem informacji dla ratowników
medycznych, lekarzy, zawiera informacje o stanie zdrowia pacjenta, przyjmowanych lekach,
danych kontaktowych najbliższej rodziny. Powinna być wypełniona lub potwierdzona przez
lekarza i aktualizowana raz w roku lub częściej w przypadku zmiany leków, rozpoznania
innych schorzeń.
➢ Dobiegają końca sportowe ferie zimowe pt.: „Zimowe igrzyska – radość bez narkotyków”
w Gminie Psary trwające od 16 stycznia do 27 stycznia br., które są realizowane na terenie
Gimnazjum w Psarach. Podczas ferii rozgrywane są m.in.: halowy turniej piłki nożnej,
siatkówki, koszykówki, tenisa stołowego badmintona.
Zakład Gospodarki Komunalnej
 Zakończono remont posadzki w budynku klubu sportowego w Górze Siewierskiej.
 Zakończono malowanie sali widowiskowej w Ośrodku Kultury w Sarnowie.
 Zakończono utwardzenie dróg kruszywem na ul. Gródkowskiej w Psarach, Przygon
w Strzyżowicach i Górnej w Górze Siewierskiej.
 Wykonano wycinkę drzew na ul. Parkowej w Sarnowie.
 Wykonano drobne prace konserwacyjne w budynku Urzędu Gminy i sali bankietowej przy
remizie strażackiej OSP Dąbie.
 Ponadto:
- usunięto 18 awarii wodociągowych, w tym 10 na przyłączach wodociągowych do
budynków oraz 6 innych awarii, do których zostali wezwani pracownicy brygady
wodociągowej,
- łącznie zabudowano 76 szt. wodomierzy.
 Wykonano płukania wodociągów hydrantami po usuwanych awariach na końcówkach sieci
wodociągowych.
 Przeprowadzono odczyty kontrolne wodomierzy na granicach gminy i ujęciach wody.
 21 grudnia br. wykonano badania próbek wody pod względem bakteriologicznym
i fizykochemicznym w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym na:
- Dąbie ul. Dolna 1
- Góra Siewierska hydrofornia
- Psary studnia wodomierzowa Iskra Psary
- Sarnów studnia redukcyjna ul. Parkowa
Wszystkie próbki spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wyniki opublikowano na stronie internetowej
www.zgk.psary.pl).
 Zgodnie z harmonogramem utrzymywany jest porządek na przystankach autobusowych
i czyszczone są tablice ogłoszeniowe.
 Dostarczane są kosze na odpady zmieszane do mieszkańców Gminy.
W zakresie reprezentowania Gminy:
➢ 28.12. - uczestniczyłem w spisaniu Aktu Notarialnego,
➢ 29.12. - uczestniczyłem w powiatowym seminarium szkoleniowym Ochotniczych Straży
Pożarnych w remizie w Psarach,

➢ 03.01. - spotkałem się z Zastępcą Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu
Panem Mirosławem Borzymem w sprawie pozyskania terenów należących do Agencji na
potrzeby zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w tym samym
dniu Pani Sekretarz uczestniczyła w spotkaniu autorskim z Panią Danielą Leśniewską
zorganizowanym w Gminnej Bibliotece Publicznej w Psarach,
➢ 04.01. - uczestniczyłem w naradzie koordynacyjnej z udziałem biur projektowych
przygotowujących dokumentację techniczną budowy sieci kanalizacji sanitarnej, wymiany
sieci wodociągowej oraz przebudowy dróg,
oraz w gminnych Mikołajkach w Ośrodku
Kultury w Dąbiu połączonych z podsumowaniem II Festiwalu Piosenki Dziecięcej
„Piosenki z fonoteki – lata 70-80”,
➢ 06.01. - uczestniczyłem w koncercie kolęd w Ośrodku Kultury w Dąbiu,
➢ 09.01. - razem z Panią Wójt uczestniczyłem w noworocznym spotkaniu samorządowym
w Siewierzu,
➢ 10.01. - uczestniczyłem w gminnym Zarządzie Ochotniczych Straży Pożarnych, które
odbyło się w Urzędzie Gminy,
➢ 11.01. - razem z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Panią Teresą Celką odwiedziłem
stuletnią jubilatkę z terenu Gminy Psary, uczestniczyłem również w wieczorze
charytatywnym dla Bianki i Wiktorii w GOK-u w Gródkowie zorganizowanym przez
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzyżowicach,
➢ 12.01. uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym organizowanym przez Księdza Biskupa
Grzegorza Kaszaka w Sosnowcu,
➢ 13.01. - uczestniczyłem w spisaniu Aktu Notarialnego oraz w spotkaniu z przedstawicielami
Subregionu Centralnego w Sosnowcu,
➢ 14.01. - uczestniczyłem w wieczorze kolęd i spotkaniu opłatkowym w Strzyżowicach,
➢ 15.01. - uczestniczyłem w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w Psarach, natomiast
Pani Wójt uczestniczyła w koncercie galowym podsumowującym Międzynarodowy
Festiwal Kolęd i Pastorałek w Będzinie,
➢ 19.01. - uczestniczyłem w samorządowym spotkaniu noworocznym Gminy Psary
zorganizowanym w Ośrodku Kultury w Dąbiu,
➢ 20.01. - uczestniczyłem w samorządowym spotkaniu noworocznym organizowanym przez
powiat będziński,
➢ 22.01. - uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym organizowanym przez Akcję Katolicką
w Ośrodku Kultury w Sarnowie,
➢ W okresie międzysesyjnym przyjąłem 10 interesantów.
Wójt
/-/ Tomasz Sadłoń

