Psary, dnia 21.09.2017r.

Informacja międzysesyjna
za okres od 31.08.2017r. do 28.09.2017r.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo
W sierpniu zrealizowano dochody w wysokości 3.512.089,02 zł
w tym:
➢ dotacje w wysokości 861.077,62 zł
➢ subwencje w wysokości 697.313,00 zł
➢ oraz pozostałe dochody w wysokości 1.953.698,40 zł.
Wydatki zrealizowano na kwotę 5.558.433,95 zł
Przygotowano na dzisiejszą sesję 24 projekty uchwał.
W okresie objętym informacją wydałem 11 zarządzeń w następujących sprawach:
➢ Odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Psarach
oznaczonej numerami działek 1926/28 o pow. 0,1803 ha, 1926/2 o powierzchni 0,4244 ha.
➢ Ogłoszenia I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych
w Malinowicach.
➢ Ogłoszenia I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych
w Górze Siewierskiej.
➢ Odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Malinowicach
ozn. nr działki 1173/17 o pow. 0,1271 ha.
➢ Ogłoszenia III naboru wniosków o udział w projekcie „usunięcie azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Psary” współfinansowanym z Unii Europejskiej ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020.
➢ Regulaminu pracy Komisji do opiniowania wniosków w sprawie wynajmowania lokali
socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Psary.
➢ Powołania zespołu do opracowania wniosków w sprawie zmiany granic wsi Dąbie
Chrobakowe i wsi Malinowice.
➢ Powierzenia Pani Ewie Wawrzak stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Psarach.
➢ Powierzenia Pani Małgorzacie Barańskiej stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego Nr 2 w Sarnowie.
➢ Powierzenia Pani Dorocie Pronobis – Kościńskiej stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego Nr 1 w Strzyżowicach.
➢ Powierzenia Pani Joannie Marcinkowskiej stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej
w Dąbiu.
W okresie objętym informacją zawarłem 21 umów:
➢ Z Panem Jerzym Sową prowadzącym działalność gospodarczą jako Pracownia Projektowa
Inżynierii Sanitarnej z Trzebini na:
- wykonanie „projektu budowlano – wykonawczego chodnika przy drodze gminnej do
Brzękowic Wału”. Termin realizacji do 15 grudnia br. Umowa została zawarta na kwotę
brutto 28.290,00 zł.
- wykonanie „projektu stałej organizacji ruchu drogowego na drodze gminnej do Brzękowic
Wału”. Umowa została zawarta na kwotę brutto 3.936,00 zł.
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➢ Z Panem Arkadiuszem Miką prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U.
„Domax” z Boronowa na wykonanie „budowy zatoki manewrowej i miejsc postojowych
przed budynkiem Przedszkola w Strzyżowicach”. Termin realizacji do 10 października br.
Umowa została zawarta na kwotę 240.238,70 zł.
➢ Z Panem Krzysztofem Salomonem prowadzącym działalność gospodarczą jako „Complex”
z Sosnowca na „wymianę kotła kondensacyjnego o mocy 25 kW w budynku po byłej szkole
w Malinowicach”. Umowa została zawarta na kwotę brutto 7.100,00 zł.
➢ Z konsorcjum firm: liderem – firmą Infrax Sp.zo.o i partnerem: firmą Cat Bruk na
„przebudowę dróg gruntowych kruszywem na terenie Gminy Psary”.
➢ Z konsorcjum firm: liderem – firmą Kabis Consulting z Częstochowy i partnerem: firmą
Kabis Sp.zo.o z Częstochowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na:
- termomodernizację, remont oraz przebudowę budynku w Strzyżowicach na Centrum
Usług Społecznych wraz z zagospodarowaniem i dostosowaniem istniejącego otoczenia do
nowej funkcji oraz na:
- termomodernizację i przebudowę budynku OSP w Górze Siewierskiej.
➢ Z powiatem będzińskim reprezentowanym przez Starostę Będzińskiego z upoważnienia
którego działa Pełnomocnik Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie na
zorganizowanie prac interwencyjnych w Urzędzie Gminy.
➢ Z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na
dofinansowanie zadania pod nazwą ‘profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie
wyjazdów śródrocznych w roku szkolnym 2017/2018”.
Ponadto, zawarłem:
➢ 9 umów z rodzicami dzieci realizujących kształcenie specjalne, uniemożliwiające
korzystanie z dowozu organizowanego przez gminę.
➢ 3 umowy najmu sali w budynku OSP w Psarach w celu zorganizowania spotkań
okolicznościowych.
W poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu zrealizowano m.in. następujące zadania:
W zakresie ewidencji ludności:
➢ zameldowało się na pobyt stały 31 osób, na pobyt czasowy 4 osoby,
➢ zameldowano 10 noworodków, odnotowano 8 zgonów mieszkańców naszej gminy;
➢ przyjęto 169 wnioski o wydanie dowodu osobistego i wydano 122 dowody osobiste.
W zakresie działalności gospodarczej zostało wprowadzonych:
➢ 52 zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w tym:
- 8 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- 22 zaświadczenia o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- 7 decyzji o zawieszeniu działalności gospodarczej,
- 13 decyzji o wznowieniu działalności gospodarczej,
- 2 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 zadania 1.
392.243,25 zł. Termin realizacji do 15 grudnia 2017r.
Zakończono prace przy wykonaniu instalacji wewnętrznych, wykonano tynki i posadzki
wewnątrz budynku, prowadzone są prace przy układaniu płytek w pomieszczeniach
sanitarnych, przystąpiono do wykonania gładzi gipsowych 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.
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- termomodernizacja, remont oraz przebudowa budynku w Strzyżowicach na Centrum Usług
Społecznych wraz z zagospodarowaniem i dostosowaniem istniejącego otoczenia do nowej
funkcji. Cena brutto 6.011.399,95 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,
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. W najbliższych dniach rozpoczęte zostaną prace przy
wymianie stolarki okiennej w całym budynku, dociepleniu elewacji, wymianie pokrycia nad
częścią przynależną do OSP.
- 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.
Zakończono wykonywanie instalacji wewnętrznych budynku klubu sportowego, zamontowano
stolarkę okienną, trwają prace przy budowie płyty boiska łącznie z nawodnieniem i drenażem,
zakończono prace przy budowie fundamentów pod maszty oświetleniowe płyty boiska
sportowego.
- termomodernizacja i przebudowa budynku OSP w Górze Siewierskiej. Cena brutto
2.249.332,08 zł. Termin realizacji do 31 lipca 2018r.
Wykonywane są prace rozbiórkowe i wyburzeniowe w budynku celem dostosowania układu
ścian wewnętrznych do układu zgodnego z projektem, montowane są nowe nadproża nad
otworami drzwiowymi, rozpoczynają się prace przy wykonaniu nowej kanalizacji deszczowej
i sanitarnej wokół budynku.
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy remizie OSP w Psarach. Cena brutto:
1.088.550,00 zł. Termin realizacji do 30 października 2017r. Wykonana została nawierzchnia
betonowa pod urządzenia skate-parku, nawierzchnia pod urządzenia siłowni i placu zabaw,
oświetlenie terenu i monitoring. Trwa budowa drogi dojazdowej, parkingów i ciągów pieszo
jezdnych, rozebrano istniejące ogrodzenie.
- przebudowa drogi gminnej ul. Wspólnej wraz z odwodnieniem w Psarach i Gródkowie.
Cena brutto: 1.040.500,00 zł. Zakończona została budowa kanalizacji deszczowej
z przepompownią i przebudową sieci elektroenergetycznej, zakończono budowę konstrukcji
nośnej drogi, rozpoczęto wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.
- 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 do 31 października br. Trwają prace przy
rozbiórce starej konstrukcji nawierzchni ul. Podwale oraz układana jest sieć kanalizacji
sanitarnej.
- odwodnienie odcinka ul. Podgórnej w Sarnowie.
Cena brutto zadania: 326.652,46 zł. Termin realizacji do 16 grudnia br. Umowa na realizację
tego zadania została podpisana i przekazano plac budowy.
- budowa zatoki manewrowej i miejsc postojowych przed budynkiem Przedszkola
w Strzyżowicach.
Cena brutto: 240.238,70 zł. Termin realizacji do 10 października br. Prowadzone są prace przy
korytowaniu terenu pod przyszłe nawierzchnie ciągów pieszych i jezdnych, rozebrano
i przestawiono ogrodzenie frontowe placu przedszkola.
➢ Zadania projektowe zakończone:
- budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym – budowa placu zabaw i siłowni
plenerowej – park Żurawiniec.
- projekt miejsc postojowych z oświetleniem w miejscowości Preczów.
- budowa chodnika przy drodze gminnej do Brzękowic Wału.
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- rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Psarach wraz z zagospodarowaniem jego
otoczenia.
- budowa budynku żłobka i przedszkola w Psarach (projekt zmieniający).
- zagospodarowanie terenu przy Klubie Sportowym w Górze Siewierskiej wraz
z remontem/przebudową drogi ul. Górnej.
- opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych na budowę dróg osiedlowych na
osiedlu Czerwony Kamień w Górze Siewierskiej.
- budowa placu zabaw w Dąbiu Chroabkowym.
- zagospodarowanie otoczenia remizy OSP w Dąbiu.
- zagospodarowanie przestrzeni terenu placu przy GOK w Gródkowie.
- zagospodarowanie terenu przy klubie sportowym w Sarnowie.
➢ Zadania projektowe w trakcie realizacji:
- zagospodarowanie terenu na Centrum Edukacji Ekologicznej w Górze Siewierskiej. Termin
realizacji do 31 października br.
- opracowanie dokumentacji dla budowy, przebudowy lub remontu nawierzchni 11 dróg
w Gminie. Termin realizacji do 29 maja 2018r.
- wykonanie dokumentacji budowy gminnej oczyszczalni ścieków w Psarach. Termin realizacji
do 1 listopada br.
- wykonanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i przebudowy sieci
wodociągowej w Gminie. Termin realizacji do 31 grudnia 2018r.
W zakresie pozyskiwania środków z funduszy krajowych i zagranicznych oraz promocji gminy:
➢
Złożono:
- wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 pod nazwą „przebudowa drogi gminnej nr
618063S Brzękowice Wał. Planowana wartość inwestycji 1 056 560,00 zł, planowana kwota
dofinansowania 528 280,00 zł.
- uzupełnienia wniosku do WFOŚiGW w Katowicach na „budowę sieci wodociągowej
w Malinowicach od SUW przy ul. Wiejskiej do Dąbia ul. Pocztowa, ul. Krótka oraz
w Brzękowicach Dolnych – Goląsza Biska – zbiornik Góra Siewierska i Strzyżowice
ul. Parkowa.
- uzupełnienia wniosku o umorzenie pożyczki do WFOŚiGW w Katowicach na „budowę sieci
wodociągowej w Malinowicach od SUW przy ul. Wiejskiej do Dąbia ul. Pocztowa, ul. Krótka
oraz w Brzękowicach Dolnych – Goląsza Biska – zbiornik Góra Siewierska i Strzyżowice
ul. Parkowa.
- uzupełnienie wniosku o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego PROW na lata 2014-2020 dla operacji „zagospodarowanie terenu byłej szkoły
w Malinowicach w Gminie”.
- wniosek o płatność dla „budowy oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy”.
➢ Zatwierdzony Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Psary na lata 2016-2023 wpisano do
wykazu Programów Rewitalizacji Województwa Śląskiego.
➢ Trwa realizacja funduszu sołeckiego.
➢ Zakończono nabór dla mieszkańców do udziału w projektach pn.: „usunięcie azbestu
i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy”, w którym złożono 76 wniosków oraz
„Słoneczna Gminy Psary – odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie
Gminy Psary”, w którym złożono 154 wnioski. Projekty te, są współfinansowane z Unii
Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 – obecnie trwa
weryfikacja złożonych wniosków.
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➢

➢

W ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) trwają odbiory techniczne
budynków mieszkalnych jednorodzinnych po zakończonej termomodernizacji.
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.
Trwa rozliczanie i realizacja projektu „E-Psary – zwiększenie dostępu do cyfrowych usług
publicznych na terenie Gminy”.

W zakresie promocji gminy:
➢
Wydano wakacyjny podwójny numer Głosu Gminy Psary.
➢
Współorganizowano gminne Dożynki i gminne zawody sportowo – pożarnicze.
➢
Zlecono wykonanie pierwszej części zdjęć lotniczych do nowej edycji kalendarza gminnego.
➢
Przygotowanie dwóch prezentacji do konkursu Gmina na 6.
➢
Zostały przesłane wiadomości prasowe do mediów.
W zakresie realizacji zadań oświatowych:
➢ Opracowano i przekazano do Kuratorium Oświaty w Katowicach:
- aktualizację wniosku o dotacje w ramach rządowego programu „Dotacja podręcznikowa”,
- wniosek o dotację w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”,
- dane oświatowe zawarte w SIO na stan 10.09.2017r.
➢ Przygotowano posiedzenia Komisji Stypendialnej przyznającej Stypendium Wójta Gminy dla
Najzdolniejszych Uczniów – mieszkańców gminy Psary i przyznanie 5 stypendiów.
➢ Podpisano umowę o dotację w ramach rządowego programu „Bezpieczna +”.
W zakresie ochrony środowiska, rolnictwa i zarządzania drogami gminnymi:
➢
Wydano:
- 7 decyzji dotyczących umieszczenia w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń
infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego,
- 7 decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej,
- 1 decyzję zezwalającą na lokalizację zjazdu na drodze gminnej,
- 3 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego,
- 27 decyzji ustalających zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej.
➢
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.
➢
Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zmiany stanu wody na działce położonej
w Strzyżowicach.
W zakresie gospodarki mieniem komunalnym i gospodarki nieruchomościami:
➢ 12 września 2017r. zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż działek gminnych, tj;
- I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kolejnych 7 działek położonych
w Malinowicach w drugiej linii zabudowy. Przetarg zostanie przeprowadzony 16
października 2017r.
- I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kolejnych 8 działek położonych w Górze
Siewierskiej na osiedlu czerwony kamień. Przetarg zostanie przeprowadzony 17 października
br.
- II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 5 działek w Górze Siewierskiej, które nie
zostały sprzedane w przetargu przeprowadzonym w dniu 3 lipca br. Przetarg zostanie
przeprowadzony 18 października br.
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➢

12 i 13 września br. została sfinalizowana sprzedaż poprzez zawarcie umów sprzedaży –
aktów notarialnych 7 działek w Malinowicach i 2 działek położonych w Górze Siewierskiej,
wylicytowanych w przetargach przeprowadzonych w lipcu br.
W zakresie wymiaru i opłat podatków wydano m.in:
➢ 39 decyzji ustalających, korygujących i aktualizacyjnych wymiar podatku.
➢ 9 decyzji w sprawie stwierdzenia nadpłaty w zobowiązaniu pieniężnym.
➢ 1 decyzję o umorzeniu zaległości z tytułu zobowiązania pieniężnego.
➢ 1 decyzję określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
➢ 1 decyzję o odmowie umorzenia zaległości z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Wystawiono m.in:
➢ 130 tytułów wykonawczych w celu ściągnięcia zobowiązania pieniężnego.
➢
60 tytułów wykonawczych w celu ściągnięcia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
➢
2 upomnienia na zobowiązanie pieniężne od osób prawnych.
W minionym okresie koordynowałem prace jednostek organizacyjnych gminy:
Placówki oświatowe
➢ We wszystkich placówkach oświatowych zorganizowano uroczystości z okazji rozpoczęcia
roku szkolnego 2017/2018.
➢ Zorganizowano zebrania rodziców.
➢ Realizowane są programy ze środków unijnych i krajowych.
Gminny Ośrodek Kultury
➢ Na stadionie sportowym w Psarach:
- odbył się pokaz dronowy oraz seans kina plenerowego podczas którego wyświetlono film
„Kung fu panda 3”.
- odbyły się Gminne Dożynki. Po uroczystej Mszy Świętej występy artystyczne rozpoczął
tradycyjny obrzęd dożynkowy w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego Dąbie. Po części
oficjalnej rozpoczął się program artystyczny, na scenie występowali: Dziecięcy Zespół
Folklorystyczny Szkoły Podstawowej w Dąbiu oraz gminne zespoły śpiewacze. Po
występach artystów z gminy Psary na scenie zaprezentowała się grupa Diley oraz gwiazda
wieczoru Playboys. Uroczystość zakończył pokaz laserowy.
➢ Na placu przy Ośrodku Kultury w Sarnowie odbyło się Święto Chleba. W programie
artystycznym tradycyjnie wystąpiły zespoły śpiewacze z naszej gminy.
➢ Ponadto, w sierpniu odbywały się zajęcia dla dzieci i młodzieży:
- letni festiwal planszówek,
- warsztaty podróżnicze,
- warsztaty krawieckie tkaninowe cuda,
- warsztaty decoupage,
- warsztaty kuglarskie,
- warsztaty filcowania.
➢ Zgodnie z harmonogramem zajęć w GOK odbywały się zajęcia dla dzieci: zajęcia
plastyczne, teatralne, świetlicowe, komputerowe, zumba.
Gminna Biblioteka Publiczna
➢
W okresie sprawozdawczym zarejestrowała 96 nowych czytelników, w tym 50 czytelników
do lat 15.
➢
Wypożyczalnię i czytelnię odwiedziło 2213 czytelników.
➢
Ogółem wypożyczono 1610 jednostek inwentarzowych.
➢
W okresie sprawozdawczym zakupiono dla filii i centrali 97 pozycji książkowych.
➢
Zorganizowano:
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- spotkanie promujące książkę Pana Bolesława Ciepieli „Rozmowy o Zagłębiu
Dąbrowskim”,
- pokaz filmów.
Ośrodek Pomocy Społecznej
➢ W okresie od 31 sierpnia br. do 14 września br.:
- dział świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydał:
- 137 decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego,
- 27 decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych
- dział świadczeń pomocy społecznej wydał:
- 29 decyzji w sprawie świadczeń pomocy społecznej.
➢ 12 września br. odbyło się spotkanie grupy wsparcia „Nadzieja” z dietetykiem – Panią dr
Jolantą Zalejską – Fiolka – adiunkt Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
W spotkaniu wzięło udział 13 osób.
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 18 awarii wodociągowych w tym: 7 na sieci wodociągowej, 18 na przyłączach
wodociągowych do budynków.
➢ Trwają prace projektowe przy projektach wymiany sieci wodociągowej w Brzękowicach
Górnych, Goląszy Górnej, Dąbiu Górnym, Gródkowie ul. Wspólna, Pokoju, Górna, Preczów – 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.
➢ 6 września 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:
- Stacja Uzdatnia Wody w Malinowicach
- Źródła SD 1 w Dąbiu
wszystkie próbki spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wyniki opublikowano na stronie
internetowej www. zgk.psary.pl).
➢ Wydano 9 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.
➢ Rozpoczął się remont kaplicy na cmentarzu komunalnym w Strzyżowicach.
➢ Zakończył się remont pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy.
➢

Wykonano:
- nasadzenia krzewów na terenie stadionu w Strzyżowicach.
- oznakowanie pionowe miejsc postojowych dla niepełnosprawnych na terenie Gminy Psary
wraz z oznakowaniem poziomym według obowiązujących przepisów.
7

- prace remontowe w łazience w szkole podstawowej w Psarach wraz z remontem schodów.
- przykrycie blachami koryt odwadniających na odcinku wjazdu na stadion w Górze
Siewierskiej.
- wycinkę drzew oraz przycinkę krzewów na terenach gminnych.
- wpust kanalizacji deszczowej na terenie OSP w Psarach wraz z podłączeniem do istniejącej
kanalizacji burzowej.
➢ Wymieniono skrzynkę bezpiecznikową w budynku OSP w Goląszy Górnej wraz z wymianą
bezpieczników oraz podłączeniem nowego gniazda w kuchni.
➢ Naprawiono:
- drzwi w budynku na terenie stadionu w Górze Siewierskiej.
- ogrodzenie placu zabaw w Goląszy Górnej.
➢ Wykoszono park przy ul. Reymonta w Psarach
oraz wykonano szereg mniejszych prac porządkowych oraz związanych z obsługą gminnych
imprez o charakterze kulturalno – sportowym.

W zakresie reprezentowania Gminy:
➢ 02.09. - odbyły się zawody pożarnicze oraz przekazanie samochodu strażackiego dla OSP
Strzyżowice,
➢ 03.09. - uczestniczyłem w dożynkach gminnych,
➢ 04.09. - uczestniczyłem w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w Szkole Podstawowej
w Dąbiu oraz w pożegnaniu Pani Dyrektor Grażyny Trzcionki,
➢ 07.09. - uczestniczyłem we wręczeniu nagród w konkursie Dziennika Zachodniego „Gmina na
szóstkę”, gdzie odebrałem dwie nagrody w kategorii „Gmina przyjazna mieszkańcom” i „Gmina
przyjazna środowisku”,
➢ 10.09. - uczestniczyłem w turnieju oldbojów w Preczowie oraz w Święcie Chleba w Sarnowie,
➢ 12.09. - uczestniczyłem w sesji Związku Metropolitarnego, na której wybraliśmy władze,
➢ 15.09. - uczestniczyłem w inauguracji roku harcerskiego w Dąbiu,
➢ 16.09. - uczestniczyłem w jubileuszu 90-lecia OSP w Dąbiu oraz w pogrzebie Pana Zbigniewa
Walugi – byłego Przewodniczącego Rady Gminy oraz w Święcie Pieczonego Ziemniaka
w Strzyżowicach,
➢ 24.09. - uczestniczyłem w powiatowych zawodach pożarniczych w Bobrownikach,
➢ 25.09. - uczestniczyłem we wręczeniu odznaczeń państwowych w Katowicach dla czterech
pracowników Urzędu i mieszkańców naszej gminy oraz w zebraniu wiejskim w Górze Siewierskiej
i w Psarach,
➢ 26.09. - uczestniczyłem w zebraniu wiejskim w Preczowie i w Sarnowie,
➢ 27.09. - uczestniczyłem w podsumowaniu Sportowego Turnieju Miast i Gmin w Katowicach
oraz w zebraniu wiejskim w Malinowicach i w Strzyżowicach,
➢ W okresie międzysesyjnym przyjąłem 10 interesantów.
Wójt
/-/ Tomasz Sadłoń
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