Psary, dnia 28.03.2017 r.

Informacja międzysesyjna
za okres od 23.02.2017 r. do 30.03.2017 r.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo
W marcu zrealizowano dochody w wysokości 4.398.093,27 zł
w tym:
➢ dotacje w wysokości 737.350,30 zł
➢ oraz pozostałe dochody w wysokości 2.324.446,97 zł
Wydatki zrealizowano na kwotę 2.991.688,10 zł
Przygotowano na dzisiejszą sesję 20 rojektów uchwał.
W okresie objętym informacją wydałem 20 zarządzeń w sprawie:
➢ Odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu (nieruchomości położonej w Preczowie ozn.
nr działki 120/6, o powierzchni 0,0580 ha)
➢ Zmian wskazanych w Załączniku nr 1 Kluczowe zadania strategiczne do Strategii Rozwoju
Gminy Psary na lata 2016 – 2025.
➢ Ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego do prowadzonych przez gminę Psary przedszkoli oraz oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych.
➢ Ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego do prowadzonych przez gminę Psary klas pierwszych szkół
podstawowych.
➢ Zmiany Zarządzenia Nr 0050.55.2012 Wójta Gminy Psary z dnia 10 października 2012r.
w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania na terenie gminy Psary.
➢ Przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Psary w sprawie
określenia warunków całkowitego zwolnienia z ponoszenia opłaty za korzystanie
z wychowania przedszkolnego dzieci w wielu do lat 5 w przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez gminę Psary.
➢ Przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia wysokości
stawek opłat za usunięcie drzewa lub krzewu na terenie Gminy Psary.
➢ Ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (dz. nr 1441
i 1442 położone w Malinowicach).
➢ Ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych
w Malinowicach (ul. Słoneczna w Malinowicach).
➢ Przeprowadzenia na terenie Gminy Psary akcji odszczurzania.
➢ Przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Psary w sprawie
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31
sierpnia 2019r.
➢ Przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Psary w sprawie
wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas VI szkół podstawowych
prowadzonych przez gminę Psary od klasy VII do VIII w latach szkolnych 2017/2018 –
2018/2019.
➢ Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1
w Strzyżowicach.

➢ Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2
w Sarnowie.
➢ Powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Psarach.
➢ Powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na:
- „opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy,
przebudowy, odwodnienia nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Psary wraz ze
sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, w podziale na 7
odrębnych zadań: projekt budowy odcinka drogi gminnej ul. Parkowej w Sarnowie, projekt
budowy drogi gminnej ul. Parkowej w Strzyżowicach, projekt budowy drogi gminnej ul.
Spokojnej w Gródkowie, projekt budowy drogi gminnej ul. Głównej w Sarnowie, projekt
budowy chodnika przy drodze na Brzękowice Wał, projekt budowy chodnika przy drodze
gminnej ul. Kościelnej w Dąbiu, projekt odwodnienia odcinka ul. Leśnej w Sarnowie,
- „zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy remizie OSP w Psarach”.
➢ Zmian w budżecie oraz planie finansowym gminy na 2017r. (2 zarządzenia).
➢ Wprowadzenia zmian do Zarządzenia Wójta Gminy Psary Nr 120.113.2016 z dnia
1.12.2016r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w Gminie Psary.
W okresie objętym informacją zawarłem 14 umów:
➢ Z Panem Włodzimierzem Jasicą prowadzącym działalność gospodarczą jako Elektroinwest
z Będzina na pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach realizowanej inwestycji „remont
istniejących pomieszczeń kuchennych i socjalnych w budynku OSP Psary”. Termin
realizacji do 10 maja 2017r. Umowa została zawarta na kwotę brutto 900,00 zł.
➢ Z Panem Grzegorzem Gwiazdą prowadzącym działalność gospodarczą jako Gwiazda
Grzegorz z Pszczyny na pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach realizowanej
inwestycji „remont istniejących pomieszczeń kuchennych i socjalnych w budynku OSP
Psary”. Termin realizacji do 15 maja 2017r. Umowa została zawarta na kwotę brutto
3 690,00 zł.
➢ Z Panem Michałem Seńków prowadzącym działalność gospodarczą jako Maximus
z Tarnowskich Gór na „przebudowę drogi gminnej ul. Wspólnej wraz z odwodnieniem
w Psarach i Gródkowie”. Termin realizacji do 30 września 2017r. Umowa została zawarta na
kwotę brutto 1 040 500,00 zł.
➢ Z Panem Krzysztofem Kremblewskim prowadzącym działalność gospodarczą jako KRISWENT z Katowic na „dostawę i montaż klimatyzacji na sali bankietowej w budynku byłej
szkoły w Malinowicach przy ul. Szkolnej 22”.Termin realizacji do 28 kwietnia 2017r.
Umowa została zawarta na kwotę brutto 22 140,00 zł.
➢ Z Panem Robertem Chrząszczem prowadzącym działalność gospodarczą jako „EKOLBHP” firma Usługowo – Doradcza z Katowic na „przeprowadzenie szkolenia okresowego
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Psarach”.
➢ Z firmą „Axon Consulting” Sp.zo.o. z Dąbrowy Górniczej na:
- „opracowanie elementów Studium Wykonalności niezbędnych do wypełnienia wniosku
o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na
terenie Gminy Psary – projekt termomodernizacji remizy w Strzyżowicach” w ramach RPO
WSL 2014-2020 Działanie 4.3”,
- „Opracowanie elementów Studium Wykonalności niezbędnych do wypełnienia wniosku
o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynku OSP w Górze Siewierskiej”
w ramach WSL 2014-2020 Działanie 4.3”.
➢ Ze Stowarzyszeniem Klubu Sportowego i Rekreacji „Mistral” z Wojkowic na realizację
zadania publicznego pod tytułem „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie
gminy Psary”.
➢ Z Powiatowym Urzędem Pracy w Będzinie umowę w sprawie zorganizowania stażu
(3 osoby).

➢ Z Przedsiębiorstwem Techniczno Handlowo Usługowym Interpromex Sp. zo.o. z Będzina
na odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych z miejsca prowadzenia działalności
gospodarczej ( LKS Orzeł Dąbie, LKS Błękitni, LKS Góra Siewierska, LKS Iskra Psary,
Zaplecze w Dąbiu na ul. Pocztowej).
Ponadto, zawarłem:
➢ 2 umowy zlecenia z trenerami środowiskowymi – koordynatorami zajęć sportowych dla
dzieci i młodzieży, działających przy kompleksie boisk sportowych „Moje boisko – Orlik
2012”.
➢ 2 umowy zlecenia oraz umowę o dzieło do czynnego udziału w posiedzeniu Gminnej
Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej jako organu doradczego, na temat oceny analizy
zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, oceny postępów w opracowywaniu
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i oceny aktualności miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Psary.
W poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu zrealizowano m.in. następujące zadania:
W zakresie ewidencji ludności:
➢ zameldowało się na pobyt stały 36 osób, na pobyt czasowy 18 osób,
➢ zameldowano 10 noworodków, odnotowano 15 zgonów mieszkańców naszej gminy;
➢ przyjęto 195 wniosków o wydanie dowodu osobistego i wydano 164 dowody osobiste.
W zakresie działalności gospodarczej zostało wprowadzonych:
➢ 46 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w tym:
- 9 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- 19 zaświadczeń o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- 3 decyzje o zawieszeniu działalności gospodarczej,
- 8 decyzji o wznowieniu działalności gospodarczej,
- 7 decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej.
W zakresie inwestycji i remontów:
➢ Firma Biuro Serwis która realizuje zadanie „rozbudowy i przebudowy budynku Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną
w Gródkowie” aktualnie muruje ściany fundamentowe z bloczków betonowych z wykonaniem
izolacji przeciwwilgociowej.
➢ Firma Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe Sp.zo.o z Dąbrowy Górniczej realizująca
„budowę budynku socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą klubu
sportowego w Sarnowie” wykonała rozbiórkę budynku starej szatni i trybun. Ze względu na
występowanie dużej ilości gruntów nasypowych wymieniony został grunt pod ławami
fundamentowymi na podsypkę piaskowo żwirową na której zostały wylane ławy
fundamentowe, rozpoczęły się prace przy budowie ścian fundamentowych z bloczków
betonowych.
➢ Firma Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe Sp.zo.o z Dąbrowy Górniczej która realizuje
„remont pomieszczeń kuchni, magazynu podręcznego i innych pomieszczeń w budynku
użyteczności publicznej w Psarach wraz z dostawą wyposażenia i montażem dźwigu
towarowego” prowadzi prace wykończeniowe w pomieszczeniu socjalnym, w kuchni
wykonywane są roboty okładzinowe.
➢ Firma Bud-Kom realizująca „zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego LKS Jedność
wraz z remontem i wyposażeniem budynku klubu” obecnie na stadionie zabudowała
krawężniki ograniczające drogi i place wraz z podbudową. Wbudowany został również zbiornik
na wodę opadową, w trakcie budowy jest również fundament pod trybunę systemową oraz
prowadzone są prace remontowe w budynku szatni.
➢ Zostały zakończone prace budowlane w pomieszczeniu kuchni w budynku OSP w Psarach;
trwają prace instalacyjne, wkrótce zostanie dostarczony i zamontowany dźwig towarowy.
➢ Zadania realizowane przez ZGK:
- zlecona została budowa miejsc postojowych przed Ośrodkiem Zdrowia w Malinowicach za
kwotę 39 900,00 zł. Wykonana została podbudowa, wkrótce rozpoczną się prace brukarskie.

- za kwotę 27 300,00 zł wykonana została przebudowa budynku Gimnazjum w Psarach:
wykonano dwa sanitariaty szkolne, ściankę w korytarzu oraz mini aneks kuchenny w pokoju
nauczycielskim. Prace wykonane zostały w celu dostosowania szkoły do nowych wymogów
przyjęcia I klasy uczniów.
W zakresie pozyskiwania środków z funduszy krajowych i zagranicznych oraz promocji gminy:
➢
Złożono:
- wniosek na Animatora Sportu w 2017r. ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Animatorzy będą zatrudnieni na boisku Orlik w okresie od marca do listopada 2017r.,
a połowa ich wynagrodzenia zostanie sfinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej.
- wniosek do Ministra Sportu i Turystyki na „budowę budynku socjalnego wraz
z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą Klubu piłkarskiego „Sarnów” oraz
zagospodarowaniem przestrzeni publicznej przy kompleksie sportowym Klubu LKS Jedność
w Strzyżowicach. Wartość całej inwestycji to 1.938.112,00 zł, wnioskowana kwota dotacji
969.056,00 zł.
- wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „zagospodarowanie terenu byłej szkoły
w Malinowicach w ramach działania objętego PROW na lata 2014-2020 do LGD „Brynica to
nie granica”. Wnioskowana kwota dofinansowania 577.959,00 zł.
- wnioski o dofinansowanie dla projektów dodatkowych zajęć edukacyjnych w szkołach
podstawowych i w Gimnazjum w Psarach pn. „Rozwińmy skrzydła” i „Szkoła sukcesu”
w ramach poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego ROO WSL 20142020.
➢
Trwa realizacja funduszu sołeckiego.
➢
W ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) trwają odbiory techniczne
budynków mieszkalnych jednorodzinnych po zakończonej termomodernizacji. Trwający
nabór na program dotyczący termoizolacji budynków indywidualnych zostanie wstrzymany
z dniem 31 marca br. z uwagi na dużą ilość złożonych wniosków. W trakcie naboru do dnia
17 marca br. zarejestrowano 202 wnioski, natomiast prawidłowo zweryfikowanych zostało
157 wniosków. W 2017r. na realizację programu przeznaczono z budżetu Gminy kwotę
1 600 700,00 zł, kolejne wnioski mieszkańców będą realizowane w 2018r. według kolejności
wpływu.
➢
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”.
➢
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.
➢
Trwa rozliczanie i realizacja projektu „E-Psary – zwiększenie dostępu do cyfrowych usług
publicznych na terenie Gminy Psary” zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie w ramach
RPO WSL 2014-2020. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem SIWZ do przetargu.
Wartość dofinansowania przyznana dla projektu to 724 741,88 zł.
➢
Trwają prace nad dofinansowaniem 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
Psary”,
- „Termomodernizacja budynku OSP w Górze Siewierskiej”,
- „Odnawialne źródła energii w Gminie Psary”,
- „Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary”,

- „Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie
Gminy Psary”.
W zakresie promocji gminy:
➢
Wydano kolejny numer Głosu Gminy Psary
➢
Współorganizowano Gminny Dzień Kobiet
➢
Na bieżąco uzupełniane są wiadomości na stronie internetowej Gminy.
W zakresie realizacji zadań oświatowych:
➢
Uczestniczono w pracach komisji konkursowej rozpatrującej oferty w ramach otwartego
konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Psary w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej.
➢
Prowadzono 47 postępowań związanych z kontrolą spełniania obowiązku nauki i obowiązku
szkolnego.
➢
Dokonano podziału metryczki subwencji oświatowej dla gminy Psary na poszczególne
placówki oświatowe.
➢
Przeprowadzono konsultacje społeczne Uchwały Rady Gminy w sprawie określenia
warunków całkowitego zwolnienia z ponoszenia opłaty za korzystanie z wychowania
przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
w szkołach prowadzonych przez gminę Psary.
➢
Odbyły się spotkania:
- z Radą Pedagogiczną Gimnazjum w Psarach oraz pracownikami obsługi, gdzie zostały
omówione plany samorządu dot. gimnazjum,
- spotkania z rodzicami uczniów obecnych klas VI dotyczące miejsca realizacji obowiązku
szkolnego w klasach VII- VIII
- spotkania z rodzicami dzieci 5-letnich i młodszych zamieszkałych w części Malinowic
przyłączonej do obwodu SP Psary
- z rodzicami dzieci 5 – letnich i młodszych zamieszkałych w części Góry Siewierskiej
przyłączonej do obwodu SP Dąbie
W zakresie ochrony środowiska, rolnictwa i zarządzania drogami gminnymi:
➢
Przeprowadzono na bieżąco oględziny drzew wnioskowanych do usunięcia.
➢
Wydano:
- 1 decyzję rozstrzygającą w sprawie usunięcia drzew (teren Gminy Bobrowniki),
- 1 decyzję dotyczącą uzyskania zezwolenia na utrzymywanie psa rasy agresywnej,
- 5 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego.
➢
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 12 decyzji dotyczących umieszczenia w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń
infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego.
➢
Wydano 12 decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.
➢
Wydano 2 decyzje zezwalające na lokalizację zjazdu na drodze gminnej.
➢
Przeprowadzono interwencyjne kontrole wśród mieszkańców dotyczące domniemania
spalania odpadów w piecach centralnego ogrzewania.
➢
Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Psary.
➢
Przyjęto zamówienia na usługę dodatkową w zakresie podstawienia worka o pojemności
1m³ wraz z usługą odbioru i zagospodarowania odpadów.
➢
Sporządzono i wysłano roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi za 2016 rok.

➢

Trwa weryfikacja dokumentacji rozliczającej realizację usługi odbioru odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy.
W zakresie gospodarki mieniem komunalnym i gospodarki nieruchomościami:
➢
27 lutego br. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki
położonej w Górze Siewierskiej na osiedlu „czerwony kamień” zakończony wynikiem
pozytywnym.
➢
15 marca br. został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży obejmujący 2 działki ozn. nrnr 1441, 1442 położone
w Malinowicach przy ul. Słonecznej.
➢
15 marca br. został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 4 działek
położonych w Malinowicach o łącznej powierzchni 0,3608 ha. Przetarg zostanie
przeprowadzony 19 kwietnia br.
➢
Przygotowywane są do sprzedaży działki w Górze Siewierskiej na osiedlu „czerwony
kamień”. Do 3 kwietnia 2017r. zostanie sporządzony operat szacunkowy określający
wartość 16 działek.
W zakresie wymiaru i opłat podatków wydano:
➢ 14 decyzji ustalających, korygujących i aktualizacyjnych wymiar podatku,
➢
1 decyzję w sprawie stwierdzenia nadpłaty w zobowiązaniu pieniężnym,
➢
3 decyzje o umorzeniu zaległości z tyt. zobowiązania pieniężnego,
➢ 10 decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
➢ 27 postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
➢ 1 decyzję w sprawie stwierdzenia nadpłaty w opłacie za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
➢ 1 decyzję o umorzeniu zaległości z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wystawiono:
➢ 4 zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach
➢ 3 wezwania do złożenia deklaracji na podatek od osób prawnych
➢ 5 wezwań do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
➢ 3 upomnienia na zobowiązanie pieniężne od osób prawnych.
➢ 202 upomnienia na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
➢
18 tytułów wykonawczych w celu ściągnięcia zobowiązania pieniężnego.
W minionym okresie koordynowałem prace jednostek organizacyjnych gminy:
Placówki oświatowe
➢ Zorganizowano m.in:
- akademie z okazji Dnia Kobiet,
- ciekawe lekcje przyrody w klasach I-III z myśliwym
- spotkanie z iluzjonistą Wiesławem Jaśkowskim - Havis
➢ Uczniowie brali udział m.in.:
- w ogólnopolskim konkursie baśniowym (II miejsce dla uczennicy z ZSP w Sarnowie)
- w wojewódzkim konkursie „Bajkowe zadania” dla klas III szkół podstawowych (I miejsce
dla SP w Dąbiu)
- gminnych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
zapobiega pożarom”
- w gminnym konkursie plastycznym „wiosna tuż, tuż”
- w ogólnopolskim konkursie nauk przyrodniczych „Świetlik”
- w międzynarodowym konkursie matematycznym „Kangur 2017”
- w gminnym konkursie recytatorskim „Mały OKR”
- w zawodach tenisa stołowego na szczeblu rejonowym (II miejsce dla SP w Gródkowie)
- w mistrzostwach powiatu w tenisie stołowym (II miejsce dla SP w Gródkowie)

- w ogólnopolskim konkursie czytelniczym (III miejsce dla uczennicy z ZSP
w Strzyżowicach)
Gimnazjum w Psarach
➢ Zorganizowano:
- wyjazd na piknik matematyczny organizowany przez Centrum Nauki Kopernik
w Warszawie,
- eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
- Powiatowy Turniej w koszykówce dziewcząt – I miejsce
➢ Uczniowie brali udział w:
- regionalnym konkursie OKR
- powiatowym konkursie języków obcych w Będzinie (j.angielski – III miejsce i j.rosyjski –
II i III miejsce)
- III etapie konkursu przedmiotowego z j.rosyjskiego
- powiatowym konkursie poezji i prozy obcojęzycznej w ZSTH w Będzinie (I i II miejsce)
- powiatowym konkursie językowo – kulturalnym w LO im. Norwida w Będzinie
(II miejsce dla szkoły)
- konkursie informatycznym „Programuj u siebie”
- konkursie Łamigłówki Logiczne
- konkursie matematycznym „Kangur”
- międzynarodowym konkursie plastycznym „Inne spojrzenia”
- ustanowieniu rekordu Polski w rozwinięciu liczby Pi
- I etapie humanistycznego konkursu interdyscyplinarnego „Giganci 2017”
Gminny Ośrodek Kultury
➢ W sali widowiskowej GOK w Gródkowie:
- odbył się koncert Kapeli Góralskiej „Ogórki”. Spektakl obejrzało ponad 200 widzów.
- odbył się koncert Jacka Borkowskiego z okazji Dnia Kobiet. W spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele organizacji społecznych naszej gminy.
- odbył się turniej szachowy o puchar Wójta Gminy Psary.
➢ W sal bankietowej w Dąbiu odbyły się Zapusty. W trakcie imprezy rodzime zespoły
śpiewacze prezentowały scenki kabaretowe. Po części artystycznej odbyła się zabawa
taneczna.
➢ W Ośrodku Kultury w Sarnowie:
- odbyły się gminne eliminacje do konkursu recytatorskiego „Mały OKR 2017”, w których
wzięło udział 87 uczestników,
- odbył się koncert coverowy Karin Stanek.
➢ W sali bankietowej Biblioteki Publicznej w Psarach odbył się koncert muzyki chopinowskiej
w wykonaniu Andrzeja Filipka.
➢ Ponadto, prowadzone były następujące zajęcia: rysunek i malarstwo, plastyka, akrobatyka
artystyczna, gitara, pianino, grupy zabawowe, język angielski dla dzieci, ceramika, plastyka
sensoryczna, szachy, akademia piłki nożnej, zumba, Formacja Taneczna „Carlos”, joga
modelarstwo oraz próby zespołów śpiewaczych. Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie
z harmonogramem pracy danej placówki.
Gminna Biblioteka Publiczna
➢ W okresie sprawozdawczym zarejestrowała 350 nowych czytelników, w tym 146
czytelników do lat 15,
➢ Wypożyczalnię i czytelnię odwiedziło 2647 czytelników,
➢ Ogółem wypożyczono 2460 jednostki inwentarzowe,
➢ W okresie sprawozdawczym zakupiono dla filii i centrali 278 pozycji książkowych.
➢ Zorganizowano:
- wykład dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- spotkania autorskie z Panią Wiolettą Piasecką,
- spotkanie z podróżnikiem i pisarzem Krzysztofem Petkiem,

- pokaz mody z okazji Dnia Kobiet połączony z doradztwem specjalistek od stylu
ubioru, zdrowego odżywiania się oraz dbania o cerę,
- warsztaty dla studentów Uniwersytetu Dziecięcego.
Ośrodek Pomocy Społecznej
➢ Od 7 marca 10 osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, na
podstawie zawartego porozumienia z PUP w Będzinie rozpoczęło wykonywać prace
społecznie użyteczne.
➢ Odbyło się spotkanie grupy wsparcia „Nadzieja”, na które przybyło 13 uczestniczek.
➢ Dział świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydał:
- 20 decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego,
- 3 decyzje w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 30 decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych
➢ Dział świadczeń pomocy społecznej wydał 35 decyzji w sprawie świadczeń pomocy
społecznej.
Zakład Gospodarki Komunalnej
 Trwają prace przy budowie i wymianie sieci wodociągowej wraz z przyłączami
w Malinowicach , w Sarnowie na ul. Słonecznej i Źródlanej do DK86, w Psarach na ul.
Polnej i Gródkowskiej, w Strzyżowicach na ul. Żwirowej o łącznej dł. 3 100,00m oraz
przyłącza o łącznej długości ponad 650,00m. Umowa na realizację tego zadania została
podpisana z firmą „INSTALBUD” Tadeusz Machowski z Rożnowic na kwotę 878 677,01
zł brutto z terminem realizacji do 30 czerwca 2017r.
 Usunięto 19 awarii wodociągowych, w tym 15 na przyłączach wodociągowych do
budynków, wymieniono 58 szt. wodomierzy na nowych w ramach legalizacji u odbiorców.
Łącznie zabudowano 67 szt. wodomierzy.
 Wykonano płukania wodociągów hydrantami po usuwanych awariach na końcówkach sieci
wodociągowych.
 Przeprowadzono odczyty kontrolne wodomierzy na granicach gminy i ujęciach wody.
 16 lutego br. wykonano badania próbek wody pod względem bakteriologicznym
i fizykochemicznym w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym na:
- Dąbie ul. Dolna
- Góra Siewierska hydrofornia
- Psary studnia wodomierzowa Iskra Psary
- Sarnów studnia redukcyjna na ul. Parkowej
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.
 Wykonano dwie toalety dla dzieci wraz z montażem ścianki aluminiowej w Gimnazjum
w Psarach.
 W ramach prac społecznie użytecznych trwa zbieranie śmieci w pasach drogowych na
terenie całej Gminy.
 Wykonano montaż czterech progów zwalniających wyspowych wraz z oznakowaniem
pionowym i poziomym na ul. Kamiennej w Psarach.
 Wykonano montaż oznakowania pionowego na ulicach Strumycznej i Zielonej
w Malinowicach, Wspólnej, Kwiatowej, Południowej, Kolejowej w Gródkowie, Goląszy
Górnej, Dolnej w Dąbiu, Jasnej, Starej i Browarnej w Sarnowie, Sosnowej, Wiejskiej,
Szkolnej w Preczowie, Dąbiu Chrobakowym.
 Wykonano oznakowanie poziome na ulicach: Kolejowej w Gródkowie. Szkolnej
w Preczowie i Sarnowie, miejsca postojowe dla niepełnosprawnych przy gminnych
obiektach użyteczności publicznej.

 Wykonano frezowanie w okolicy zatoki autobusowej przy ul. Szopena w Górze
Siewierskiej.
 Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni z kostki brukowej na osiedlu „czerwony
kamień”.
 Wykonano miejscowe uszkodzenia ogrodzenia stadionu Iskra Psary.
 Trwają prace remontowe w budynku byłej szkoły podstawowej w Malinowicach.
 Trwają prace przy przebudowie ul. Malinowickiej w Psarach przy Ośrodku Zdrowia, oraz
szereg mniejszych prac porządkowych i remontowych.
W zakresie reprezentowania Gminy:
➢ 24.02. - uczestniczyłem w spotkaniu karnawałowym Zespołu „Od...Do...” z Preczowa,
➢ 25.02. - uczestniczyłem w spotkaniu sprawozdawczym OSP w Preczowie,
➢ 26.02. - uczestniczyłem w podsumowaniu turnieju seniorów w piłce nożnej
i koncercie kapeli góralskiej „Ogórki” w Gródkowie,
➢ 27.02. - uczestniczyłem w spotkaniu ze Śląskim Komendantem Państwowej Straży
Pożarnej w Katowicach Panem Jackiem Kleszczewskim,
➢ 28.02. - uczestniczyłem w Zapustach w Ośrodku Kultury w Dąbiu,
➢ 02.03. - uczestniczyłem w uroczystości zawieszenia wiechy w hali Lidl w Gródkowie,
➢ 04.03. - uczestniczyłem w spotkaniu sprawozdawczym OSP w Dąbiu,
➢ 06.03. - uczestniczyłem w spotkaniu z rodzicami dzieci klas VI ze wszystkich szkół
z terenu Gminy Psary,
➢ 08.03. - uczestniczyłem w gminnym Dniu Kobiet w GOK-u w Gródkowie,
➢ 11.03. - uczestniczyłem w spotkaniu sprawozdawczym OSP w Górze Siewierskiej,
➢ 13.03. - uczestniczyłem w spotkaniu informacyjnym w Gimnazjum w Psarach dotyczącym
zmiany obwodów szkolnych z rodzicami dzieci z Malinowic,
➢ 16.03. - uczestniczyłem w Forum Samorządowym w Warszawie,
➢ 19.03. - uczestniczyłem w koncercie muzyki chopinowskiej w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Psarach,
➢ 20.03. - uczestniczyłem w podsumowaniu konkursu „Matematyka na wesoło” w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Strzyżowicach i w spotkaniu informacyjnym w Szkole
Podstawowej w Dąbiu z rodzicami dzieci z Góry Siewierskiej w sprawie zmiany
obwodów szkół,
➢ 22.03. - uczestniczyłem w podsumowaniu konkursu plastyczno-technicznego „Podaruj mi
drugie życie” z wykorzystaniem materiałów z recyklingu w Szkole Podstawowej w Dąbiu,
➢ 23.03. - uczestniczyłem w spotkaniu informacyjnym w sprawie utworzenia aglomeracji
Silesia w Katowicach,
➢ 24.03. - uczestniczyłem w podsumowaniu turnieju szachowego w GOKU-u w Gródkowie,
➢ 25.03. - uczestniczyłem w spotkaniu sprawozdawczym OSP Psary,
➢ 28.03. - uczestniczyłem w podsumowaniu przeglądu małych form teatralnych
„Melpomena” w GOK-u w Gródkowie oraz w podsumowaniu powiatowego finału
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Siewierzu,
➢ W okresie międzysesyjnym przyjąłem 20 interesantów.
Wójt
/-/ Tomasz Sadłoń

