Psary, dnia 23.10.2017r.

Informacja międzysesyjna
za okres od 28.09.2017r. do 26.10.2017r.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo
We wrześniu zrealizowano dochody w wysokości 6.159.858,09 zł
w tym:
➢ dotacje w wysokości 1.006.451,00 zł
➢ subwencje w wysokości 697.313,00 zł
➢ oraz pozostałe dochody w wysokości 4.456.094,09 zł.
Wydatki zrealizowano na kwotę 5.075.099,31 zł
Przygotowano na dzisiejszą sesję 9 projektów uchwał.
W okresie objętym informacją wydałem 12 zarządzeń w następujących sprawach:
➢ Przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Gminy Psary.
➢ Powołania komisji do przeprowadzenia II postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na:
- remont nawierzchni drogi gminnej ul. Zielonej w Preczowie (etap II) wraz z budową
sanitarnej kanalizacji ciśnieniowej,
- „instalację systemów fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie
Psary”,
- „zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dąbiu Chrobakowym na funkcję placu zabaw
z siłownią zewnętrzną”,
- „budowa miejsc postojowych z oświetleniem na działce nr 406 w Preczowie”
➢ Powołania komisji odbiorowej zadania inwestycyjnego pn.: „przebudowa dróg gruntowych
kruszywem na terenie Gminy Psary”.
➢ Zmian w budżecie oraz planie finansowym gminy na 2017r.
➢ Nadania Regulaminu Organizacyjnego.
➢ Przeprowadzenia na terenie Gminy Psary akcji odszczurzania.
➢ Ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy (Psary
ul. Łączna, nieruchomość zabudowana budynkiem byłego Przedszkola Publicznego).
➢ Przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Psary projektu pn.
„remont budynku byłej szkoły w Goląszy Górnej ze zmianą sposobu użytkowania”
w ramach Działania 10.3.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata
2014-2020.
➢ Ogłoszenia III naboru wniosków o udział w projekcie „Słoneczna Gmina Psary –
odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary”.
W okresie objętym informacją zawarłem 10 umów:
➢ Z Ochotniczą Strażą Pożarną w Preczowie reprezentowaną przez Prezesa OSP Jarosława
Nowaka na udzielenie dotacji celowej na zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla
jednostki.
➢ Z Panem Zygmuntem Wziątkiem prowadzącym Biuro Geodezyjne „Geo – Service 2”
z Sosnowca do wykonania podziału działki położonej w Psarach przy ul. Kamiennej,
➢ Z Panem Jakubem Rożkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Megawat
Biuro Inżynieryjno Projektowe z siedzibą w Zarębie na „budowę oświetlenia odcinków dróg
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gminnych na terenie gminy Psary” (Psary ul. Malinowicka). Termin realizacji do dnia 18
stycznia 2018r. Umowa została zawarta na kwotę brutto 39 975,00 zł.
➢ Z Panem Wojciechem Wicharym reprezentującym firmę „Wichary Technic” Sp.zo.o
z Bielska – Białej na budowę oświetlenia hybrydowego na terenie gminy Psary (Psary ul.
Irysów – termin realizacji do 30 listopada br.; Góra Siewierska czerwony kamień – termin
realizacji do dnia 30 kwietnia 2018r.). Umowa została zawarta na kwotę brutto 738.207,99
zł.
➢ Z Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego –
umowę o dofinansowanie projektu rozbudowy infrastruktury przedszkolnej w Gminie Psary
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014 – 2020.
Ponadto, zawarłem:
➢ umowę dzierżawy części nieruchomości o pow. 500 m² położonej w Psarach pod ustawienie
namiotu cyrkowego.
➢ 2 umowy najmu sali z przeznaczeniem na zorganizowanie spotkań okolicznościowych:
- 1 umowę najmu sali w budynku byłej szkoły podstawowej w Malinowicach
- 1 umowę najmu sali w budynku OSP w Psarach,
➢ 2 umowy o najem lokalu socjalnego znajdującego się na piętrze budynku GOK-u
w Gródkowie,
➢ umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania
pn.: „budowa zatoki manewrowej i miejsc postojowych przed budynkiem Przedszkola
w Strzyżowicach”.
W poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu zrealizowano m.in. następujące zadania:
W zakresie ewidencji ludności:
➢ zameldowało się na pobyt stały 22 osoby, na pobyt czasowy 17 osób,
➢ zameldowano 4 noworodków, odnotowano 10 zgonów mieszkańców naszej gminy;
➢ przyjęto 195 wniosków o wydanie dowodu osobistego i wydano 200 dowodów osobistych.
W zakresie działalności gospodarczej zostało wprowadzonych:
➢ 40 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w tym:
- 4 zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- 24 zaświadczenia o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- 6 decyzji o zawieszeniu działalności gospodarczej,
- 3 decyzje o wznowieniu działalności gospodarczej,
- 3 decyzje o zakończeniu działalności gospodarczej.
W zakresie inwestycji i remontów:
➢ Zadania w trakcie realizacji:
- rozbudowa i przebudowa budynku zespołu szkolno – przedszkolnego wraz
z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Gródkowie. Cena brutto:
1.392.243,25 zł. Termin realizacji do 15 grudnia br. Zakończono prace przy wykonaniu
instalacji wewnętrznych, wykonano tynki i posadzki wewnątrz budynku, prace przy układaniu
płytek w pomieszczeniach sanitarnych, wykonano gładzie gipsowe w pomieszczeniach sal
lekcyjnych, docieplono elewacje budynku częściowo styropianem częściowo wełną mineralną,
zakończono prace przy budowie pomieszczenia dyżurki przy głównym wejściu do istniejącej
szkoły, wykonano podbudowę pod nawierzchnię dróg i parkingów, zakończono wykonanie
ogrodzenia frontowego szkoły. Trwa montaż sufitów podwieszanych, została uruchomiona
instalacja co.
- termomodernizacja, remont oraz przebudowa budynku w Strzyżowicach na Centrum Usług
Społecznych wraz z zagospodarowaniem i dostosowaniem istniejącego otoczenia do nowej
funkcji. Cena brutto: 6.011.399,50 zł. Termin realizacji do 31 października 2018r.
W pomieszczeniach znajdujących się na parterze i piętrze budynku OSP prowadzone są prace
przy wykonywaniu instalacji elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania,
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wykonywane są tynki części ścian wewnętrznych budynku, w garażu OSP wykonywany jest
kanał techniczny, w części budynku przewidzianej na salę wielofunkcyjną wzmacniana jest
konstrukcja stalowa zadaszenia budynku, obecnie wymieniana jest stolarka okienna w całym
budynku, docieplana elewacja i fundamenty budynku, nad częścią przynależną do OSP trwa
wymiana pokrycia dachowego.
- budowa budynku socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą Klubu
Sportowego w Sarnowie. Cena brutto: 1.675.000,00 zł. Termin realizacji do 31 października
2017r. Aktualnie trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku. Wykonawca przygotowuje
podbudowę pod murawę boiska oraz kończy montaż nawodnienia i drenażu. Na wykonanych
fundamentach postawiono maszty oświetleniowe do oświetlenia płyty boiska sportowego.
- termomodernizacja i przebudowa budynku OSP w Górze Siewierskiej. Cena brutto:
2 249.332,08 zł. Termin realizacji: 31 lipiec 2018r. Wewnątrz budynku główne prace
wyburzeniowe zostały zakończone. Zabudowane zostały wszystkie nadproża okienne
i drzwiowe. Fundamenty ścian bocznych zostały odkopane i wyczyszczone w celu wykonania
izolacji przeciwwilgociowej oraz ocieplonej. Wkrótce wykonana zostanie kanalizacja
deszczowa oraz sanitarna, a następnie zasypane zostaną fundamenty budynku.
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy remizie OSP w Psarach. Cena brutto:
1.088.550,00 zł. Roboty budowlane na ukończeniu. Wykonawca przygotowuje obiekt do
odbioru końcowego.
- przebudowa drogi gminnej ul. Wspólnej wraz z odwodnieniem w Psarach i Gródkowie. Cena
brutto: 1.040.500,00 zł. Termin realizacji: 31 październik 2017r. Zakończona została budowa
kanalizacji deszczowej z przepompownią i przebudową sieci elektroenergetycznej, zakończono
budowę konstrukcji nośnej drogi, wykonana została warstwa ścieralna drogi z kostki
betonowej, na ukończeniu budowa nawierzchni wjazdów indywidualnych.
- odwodnienie rejonu skrzyżowania ul. Rogoźnickiej i ul. Podwale oraz remont nawierzchni ul.
Podwale w Strzyżowicach wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej. Cena brutto:
1.817.949,00 zł. Termin realizacji: 31 październik 2017r. Zakończono budowę kanalizacji
deszczowej i sanitarnej, podbudowę pod nawierzchnię drogi, trwa budowa wjazdów
indywidualnych, zabudowane są krawężniki. Wykonawca wkrótce przystąpi do budowy
nawierzchni jezdni.
- odwodnienie odcinka ul. Podgórnej w Sarnowie. Cena brutto: 326.652,46 zł. Termin
realizacji: 16 grudzień 2017r. Wykonawca organizuje zaplecze budowy.
- budowa zatoki manewrowej i miejsc postojowych przed budynkiem Przedszkola
w Strzyżowicach. Cena brutto: 240.238,70 zł. Prowadzone są prace przy korytowaniu terenu
pod przyszłe nawierzchnie ciągów pieszych i jezdnych, rozebrano i przestawiono ogrodzenie
frontowe placu przedszkola, ułożone zostały krawężniki, trwa budowa nawierzchni z kostki
betonowej na ciągach pieszych i jezdnych.
➢ Zadania projektowe w trakcie realizacji:
- zagospodarowanie terenu na Centrum Edukacji Ekologicznej w Górze Siewierskiej. Cena
brutto: 59.000,00 zł. Termin realizacji: 31 październik 2018r.
- opracowanie dokumentacji dla budowy, przebudowy lub remontu 11 nawierzchni dróg
w Gminie Psary. Cena brutto: 236.160,00 zł. Termin realizacji: 29 maj 2018r.
- wykonanie dokumentacji budowy gminnej oczyszczalni ścieków w Psarach. Cena brutto:
119.800,00 zł. Termin realizacji: 1 listopad 2017r.
- wykonanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i przebudowy sieci
wodociągowej w Gminie Psary. Cena brutto: 578.100,00 zł. Termin realizacji:31 grudnia 2018r.
W zakresie pozyskiwania środków z funduszy krajowych i zagranicznych oraz promocji gminy:
➢
Złożono:
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- uzupełnienia do sprawozdania okresowego i końcowego Lokalnego Programu Rewitalizacji
dla Gminy Psary na lata 2016 – 2025 w ramach programu „Śląskie programy rewitalizacji –
wsparcie dla gmin”,
- raport z pracy Animatorów boiska Orlik za wrzesień br.,
- wniosek o wypłatę dotacji w kwocie 91 613,00 zł dla zadania pn „remont nawierzchni ul.
Podwale w Strzyżowicach”.
➢ Został ogłoszony III nabór wniosków w ramach projektu „Słoneczna Gmina Psary –
odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary”, który trwa
w dniach od 9 października do 13 listopada. Projekt ten, jest współfinansowany z Unii
Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie
można uzyskać na kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne i pompy ciepła.
➢ W ramach projektu pn.: „usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Psary” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego – obecnie trwa przygotowanie wniosku o dofinansowanie.
➢ Zakończono realizację projektu pn.: „termomodernizacja budynków jednorodzinnych
w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary” - etap I,
współfinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach. Łączna wartość projektu 2 574 734,34 zł.
➢ Trwa przygotowanie projektu „Ekobaza detektywów przyrody” w ramach programu Zielona
Pracownia współfinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla Szkoły Podstawowej w Gródkowie. Termin
zakończenia zadania: 30 październik br.
➢ Trwa realizacja zamówienia na tablice informacyjne w ramach projektów realizowanych
z RPO WSL 2014-2020 i tablicę pamiątkową w ramach WFOŚiGW w Katowicach.
➢ Trwa rozliczanie i realizacja projektu „E-Psary – zwiększenie dostępu do cyfrowych usług
publicznych na terenie Gminy Psary” zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie.
➢ 18 października br. zostały otwarte oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na zadanie: „E-Psary – zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na
terenie Gminy Psary”. Wpłynęła 1 oferta.
W zakresie promocji gminy:
➢
Wydano kolejny numer Głosu Gminy Psary.
➢
Współorganizowano:
- otwarcie stadionu Jedność Strzyżowice,
- Święto Niepodległości
➢
Wykonano i zebrano informacje do zbiorczego plakatu wydarzeń na terenie gminy Psary,
➢
Przygotowano:
- 9 prezentacji na spotkanie wiejskie
- prezentację dotyczącą OSP w Gminie Psary
- prezentację oraz obsługę fotograficzną na Gminnym Dniu Edukacji Narodowej
➢
Prowadzone są kanały społecznościowe: facebook oraz tweeter
➢
Trwają prace nad informatorem dotyczącym poprawnego segregowania odpadów na terenie
Gminy
➢
Na bieżąco uzupełniane są wiadomości na stronie internetowej Gminy.
➢
Zostały przesłane wiadomości prasowe do mediów.
W zakresie realizacji zadań oświatowych:
➢ Opracowano i przekazano do Kuratorium Oświaty w Katowicach:
- informację w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30 września 2017r.
➢ Wydano 27 decyzji w sprawie stypendium szkolnego
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➢ Przygotowano posiedzenia Komisji Stypendialnej przyznającej Stypendium Wójta Gminy dla

Najzdolniejszych Studentów
➢ Złożono wniosek o dofinansowanie gabinetów opieki przedmedycznej w szkołach.
➢ Podpisano umowy:
- w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 –
2019 „Aktywna tablica”
- z klubami sportowymi przyznających dotację na finansowanie sportu w gminie.
W zakresie ochrony środowiska, rolnictwa i zarządzania drogami gminnymi:
➢
Wydano:
- 9 decyzji dotyczących umieszczenia w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń
infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego,
- 5 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.
➢
Kontynuowano procedurę związaną z uzyskaniem zezwoleń na usunięcie drzew
zlokalizowanych na działkach znajdujących się w posiadaniu lub użytkowaniu Gminy Psary.
➢
Na bieżąco wykonywane są zadania wynikające z obowiązku opieki nad bezdomnymi
zwierzętami.
➢
Wykonano nasadzenia przed Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Psarach oraz przy kaplicy na
Poddzwonku.
W zakresie gospodarki mieniem komunalnym i gospodarki nieruchomościami:
➢ 16 października br. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
kolejnych 7 działek położonych w Malinowicach w drugiej linii zabudowy. Wszystkie działki
zostały wylicytowane.
➢ 17 października br. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 8
działek położonych w Górze Siewierskiej na osiedlu czerwony kamień. W wyniku przetargu
wylicytowanych zostało 6 działek.
➢ 18 października br. został przeprowadzony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 5
działek położonych w Górze Siewierskiej na osiedlu czerwony kamień. W wyniku przetargu
wylicytowane zostały 3 działki. Zawarcie umów sprzedaży wylicytowanych w przetargach
działek planowane jest w listopadzie i grudniu br. oraz w styczniu 2018r.
➢ 26 września br. został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy obejmujący nieruchomość położoną w Psarach, zabudowaną
budynkiem byłego przedszkola, dzierżawioną przez Starostwo Powiatowe w Będzinie na
potrzeby Domu Dziecka. Kolejna umowa na okres 3 lat zostanie zawarta od 1 listopada br.
W zakresie wymiaru i opłat podatków wydano m.in:
➢ 38 decyzji ustalających, korygujących i aktualizacyjnych wymiar podatku.
➢ 3 decyzji w sprawie stwierdzenia nadpłaty w zobowiązaniu pieniężnym.
➢ 3 decyzje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
➢ 11 postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wystawiono m.in:
➢
94 upomnienia na zobowiązania pieniężne,
➢
90 upomnień na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W minionym okresie koordynowałem prace jednostek organizacyjnych gminy:
Placówki oświatowe
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Zorganizowano m.in.:
- pasowanie na ucznia klasy I,
- mistrzostwa szkół w pływaniu,
- spotkanie z policją klas I-III – bezpieczna droga do szkoły,
- Światowy Dzień Pierwszej Pomocy,
- II Gminny Złaz „Wędruj z nami jesiennymi szlakami”,
- zbiórkę odzieży dla PCK w Sosnowcu,
- konkurs plastyczny „Święty Jan Paweł II – Idźmy naprzód z nadzieją” dla dzieci 5,6
letnich,
- spotkanie przedszkolaków z myśliwym,
- ogólnopolski dzień głośnego czytania – czytanie różnych fragmentów książek przez
zaproszonych gości,
- wyjazd uczniów klas I-III oraz przedszkolaków do Teatru Dzieci Zagłębia,
- uroczyste apele z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
Uczniowie brali udział:
- tygodniowych warsztatach językowych na Malcie,
- wizycie roboczej na Sycylii w ramach programu Erasmus +,
- Olimpiadzie dla niepełnosprawnych,
- warsztatach w Muzeum Śląskim w Katowicach związanych z tworzeniem Młodzieżowego
Sejmiku Województwa Śląskiego,
- w wojewódzkim konkursie przedmiotowym „Nudna matematyka” (kwalifikacja uczennicy
ze SP w Dąbiu do półfinału),
- warsztatach w Centrum Nauki Kopernik,
- w wykładach na wydziale fizyki Uniwersytetu Śląskiego „Osobliwości fizyki”,
Uzyskanie tytułu laureata etapu okręgowego w Ogólnopolskim Konkursie pt. „List do Taty”
przez ucznia klasy V z ZSP w Sarnowie Jana Sadłonia.
Realizowane są programy ze środków unijnych i krajowych.
Trwa realizacja rządowego programu „Bezpieczna +” gdzie SP w Gródkowie pozyskała
prawie 12 000 zł, a także 14 000 zł na zakup monitorów interaktywnych w ramach
rządowego programu „Aktywna tablica”.
Gminny Ośrodek Kultury
Przy Ośrodku Kultury w Dąbiu odbyło się ognisko harcerskie.
16 września br. tradycyjnie w Strzyżowicach odbyło się Święto Pieczonego Ziemniaka.
W Ośrodku Kultury w Gródkowie odbyła się uroczysta inauguracja roku kulturalnego
2017/2018.
W Ośrodkach Kultury zgodnie z harmonogramem rozpoczęły się zajęcia:
- dla dzieci: zajęcia plastyczne, ceramika, dziecięca akademia artystyczna – zajęcia ruchowe
i manualne, anglomaniak – kurs języka angielskiego, klub brzdąca – zajęcia dla dzieci do 4
lat, hip-hop, nauka tańca towarzyskiego, nauka gry na instrumentach, kółko szachowe,
akrobatyka artystyczna, gminna akademia piłki nożnej, zajęcia teatralne, świetlicowe,
komputerowe;
- dla dorosłych: joga, zumba, aerobik, rękodzieło artystyczne.
Gminna Biblioteka Publiczna
W okresie sprawozdawczym zarejestrowała 85 nowych czytelników, w tym 41 czytelników
do lat 15.
Wypożyczalnię i czytelnię odwiedziło 1852 czytelników.
Ogółem wypożyczono 2058 jednostek inwentarzowych.
W okresie sprawozdawczym zakupiono dla filii i centrali 105 pozycji książkowych.
Zorganizowano:
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- dla uczniów SP w Psarach spotkanie z Panem Krzysztofem Piersą autorem książki
„Komputerowy ćpun”,
- pokaz filmów,
- pokaz mody,
➢
Odbyła się:
- inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Uniwersytetu Dziecięcego
Ośrodek Pomocy Społecznej
➢ W okresie od 28 września br. do 18 października br.:
- dział świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydał:
- 166 decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego,
- 62 decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych,
- 14 decyzji w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- dział świadczeń pomocy społecznej wydał:
- 51 decyzji w sprawie świadczeń pomocy społecznej.
➢ 29 września br. odbyła się XIV Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych „Integracja –
Będzin 2017”, w której jak co roku udział wzięli członkowie Grupy Wsparcia „Nadzieja”
z terenu gminy Psary, a także grupa młodzieży ze SP w Psarach.
Zakład Gospodarki Komunalnej
➢ Trwają prace budowlane na dwóch zadaniach inwestycyjnych obejmujące budowę i wymianę
sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Malinowicach od Stacji Uzdatniania Wody przy
ul. Wiejskiej do Dąbia, ul. Pocztowa i Krótka o łącznej dł. 3 560,00 m oraz przyłącza o łącznej
dł. 1106,00 m oraz budowę i wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Brzękowicach
Dolnych – Goląszy Bisce – zbiornik Góra Siewierska, Strzyżowice ul. Parkowa o łącznej dł. 5
400,00 m oraz przyłącza o łącznej długości ponad 1000,00 m.
➢ Usunięto 1 awarię wodociągową, 4 awarie na przyłączach wodociągowych do budynków oraz
3 inne awarie do których zostali wezwani pracownicy brygady wodociągowej.
➢ Łącznie zabudowano 56 szt. wodomierzy.
➢ Na pisemną prośbę odbiorców zlikwidowano 3 szt. wodomierzy.
➢ Zakończyły się prace projektowe przy projektach wymiany sieci wodociągowej
w Brzękowicach Górnyh, Goląszy Górnej, Dąbiu Górnym, Gródkowie: ul. Wspólna, Pokoju,
Górna, w Malinowicach ul. Słoneczna II linia zabudowy i ul. Bukowa. Trwają prace projektowe na
ul. Dębowej w Preczowie.
➢ 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.
➢ 16 października br. w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Zakład według
harmonogramu zaakceptowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Dąbrowie Górniczej wykonano badania próbek wody pod względem bakteriologicznym
i fizykochemicznym w zakresie parametrów objętych monitoringiem:
- Hydrofornia osiedle czerwony kamień,
- Dąbie ul. Dolna 1,
- studnia wodomierzowa Iskra Psary,
- studnia redukcyjna w Sarnowie przy ul. Wiejskiej
➢ Wydano 11 szt. warunków technicznych dostawy wody, 7 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.
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➢ Zakończył się remont dachu w szkole w Strzyżowicach polegający na pokryciu papą
termozgrzewalną,
➢ Zrealizowano prace przed budynkiem OPS – u w Psarach polegające na zagospodarowaniu
zieleni z montażem 2 ławek parkowych,
➢ Wykonano:
- remonty cząstkowe dróg o nawierzchni asfaltobetonowej,
- drobne naprawy urządzeń do zabawy na placach zabaw,
➢ W trakcie realizacji są prace remontowe na cmentarzu komunalnym,
➢ Zostały zakończone prace związane z utrzymaniem terenów zielonych (koszenie przystanków),
wykonano wycinkę powalonych drzew (Park Reymonta, Sarnów Przedszkole, stadion w Psarach),
➢ Zakończono czyszczenie rynien na stadionie w Preczowie,
➢ Zagospodarowano teren wokół kapliczki na Poddzwonku oraz szereg innych prac
porządkowych.

W zakresie reprezentowania Gminy:
➢ 28.09. - uczestniczyłem w zebraniach wiejskich w Brzękowicach, Dąbiu i Goląszy,
➢ 29.09. - uczestniczyłem w otwarciu powiatowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych
w Będzinie oraz w uroczystości zdania obowiązków przez Pana Dariusza Zawadzkiego
Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Będzinie i w zebraniu wiejskim w Gródkowie,
➢ 05.10. - Pani Sekretarz uczestniczyła w pasowaniu uczniów klas pierwszych w Szkole
Podstawowej w Dąbiu,
➢ 07.10. - uczestniczyłem w II Gminnym Złazie Turystyczno – Krajoznawczym
zorganizowanym na boisku Iskra Psary oraz w uroczystym przekazaniu samochodu pożarniczego
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Preczowie i w uroczystym otwarciu zmodernizowanego stadionu
piłkarskiego w Strzyżowicach,
➢ 08.10. - uczestniczyłem w mszy dożynkowej w kościele parafialnym w Psarach oraz
w rozpoczęciu roku kulturalnego w Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie,
➢ od 09.10. do 10.10. - uczestniczyłem w szkoleniu Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach dla Wójtów i Burmistrzów,
➢ 10.10. - Pani Sekretarz uczestniczyła w ślubowaniu uczniów klas pierwszych w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Strzyżowicach,
➢ 11.10. - razem z przedsiębiorcą z terenu naszej gminy uczestniczyłem w spotkaniu
biznesowym grupy BNI Sukces w Katowicach,
➢ 12.10. - uczestniczyłem w gminnych Dniu Edukacji Narodowej w Ośrodku Kultury w Dąbiu,
➢ 13.10. - Pani Wójt uczestniczyła w II sesji Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii w Katowicach,
➢ 14.10 - uczestniczyłem w inauguracji Uniwersytetu Dziecięcego,
➢ 16.10 . - uczestniczyłem w pasowaniu uczniów klas pierwszych w Szkole Podstawowej
w Psarach,
➢ 17.10. - Pani Sekretarz uczestniczyła w inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole
Humanitas w Sosnowcu, gdzie Pani Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzyżowicach
odebrała nagrodę „Laur Humanitas”,
➢ 18.10 – razem z Janem Sadłoniem - laureatem konkursu „List do taty” uczestniczyłem
w wyjeździe do Senatu,
➢ 19.10. - uczestniczyłem w Konwencie Wójtów i Burmistrzów Województwa Śląskiego, gdzie
brałem udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym rozwoju działalności gospodarczej na terenach
wiejskich,
➢ 20.10. - uczestniczyłem w spotkaniu z Dyrektorem Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu
Marszałkowskiego Panią Ewą Muchą oraz pracownikami Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Katowicach dotyczącym przebudowy drogi wojewódzkiej 913, uczestniczyłem również
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w przedstawieniu artystycznym Stowarzyszenia Tańczące Motyle zrzeszającego mamy i dzieci
niepełnosprawne z terenu Gminy Psary,
➢ 21.10. - uczestniczyłem w obchodach Dnia Seniora w Malinowicach oraz w podsumowaniu
roku pszczelarskiego w Czeladzi,
➢ 22.10. - uczestniczyłem w podsumowaniu Amatorskiej Ligi Orlika w Psarach,
➢ 26.10. - uczestniczyłem w spotkaniu z przedstawicielami firmy FM Logistic oraz Powiatowego
Urzędu Pracy w Będzinie w sprawie rekrutacji,
➢ W okresie międzysesyjnym przyjąłem 10 interesantów.
Wójt
/-/ Tomasz Sadłoń
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