Psary, dnia 23.01.2018r.

Informacja międzysesyjna
za okres od 21.12.2017r. do 31.01.2018r.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo
W grudniu dochody wykonane wyniosły 5.778.813,29 zł
w tym:
➢ dotacje w wysokości 1.740.752,71 zł
➢ oraz pozostałe dochody w wysokości 4.038.060,58 zł.
Wydatki zrealizowano na kwotę 5.997.761,59 zł
Przygotowano na dzisiejszą sesję 10 projektów uchwał.
W okresie objętym informacją wydałem 18 zarządzeń w następujących sprawach:
➢ Ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy (Brzękowice
Wał).
➢ Ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (Góra
Siewierska).
➢ Przeprowadzenia z mieszkańcami wsi Dąbie Chrobakowe konsultacji społecznych,
dotyczących zmiany granic wsi Dąbie Chrobakowe i wsi Malinowice.
➢ Powołania Zespołu do spraw realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Społeczny)
dla poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.
➢ Przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Psary projektu zmian do
Strategii Rozwoju Gminy Psary na lata 2016-2025.
➢ Przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy
w sołectwie Góra Siewierska.
➢ Zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania szkół podstawowych na terenie Gminy Psary na
wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie
potencjału edukacyjnego, w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020.
➢ Przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr
XXVIII/309/2017 z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla
osób fizycznych na realizację projektu „Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii
w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary” zmienionej uchwałą nr
XXXI/357/2017 z dnia 21 czerwca 2017r.
➢ Eksploatacji samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego w Ochotniczych Strażach
Pożarnych Gminy Psary oraz sposobu rozliczania Kart Pracy sprzętu silnikowego
i materiałów pędnych.
➢ Nadania Regulaminu organizacyjnego (2 zarządzenia).
➢ Powołania komisji urbanistyczno – architektonicznej i ustalenia jej regulaminu.
➢ Zmian w budżecie oraz planie finansowym gminy na 2017r.(2 zarządzenia).
➢ Poszerzenia składu Komisji Rekrutacyjnej ds. przeprowadzenia procedury naboru na wolne
stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Psary.
➢ Powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na „aranżację sali biesiadnej oraz remont kuchni i pomieszczeń pomocniczych w budynku
remizy OSP w Preczowie”.
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➢ Sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 120.71.2017 Wójta Gminy
Psary z dnia 28.08.2017r. w sprawie powierzenia Pani Dorocie Pronobis – Kościńskiej
stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Strzyżowicach.
➢ Ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Psary za święto
przypadające w dniu 6 stycznia 2018r. (dzień wolny – 30 marzec 2018r.).
W okresie objętym informacją zawarłem 10 umów:
➢ Z Panem Rafałem Żmudą prowadzącym działalność gospodarczą jako Schronisko dla
Zwierząt w Zawierciu m.in. na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Psary,
transportu bezdomnych zwierząt i zapewnienia im opieki w schronisku, zbierania martwych
zwierząt i przekazywania ich do utylizacji.
➢ Z Greener Sp.zo.o. z Sarnowa na dostawę paliw płynnych do samochodów służbowych oraz
pożarniczych.
➢ Z ILF Engineers Polska Sp.zo.o z siedzibą w Warszawie na wykonanie szczegółowej
analizy dokumentacji projektowej będącej w posiadaniu Gminy Psary na „budowę sieci
kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej oraz budowę i przebudowę wodociągu w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 913 w Gminie Psary” i dostosowanie jej do projektu „przebudowy drogi
wojewódzkiej nr 913 etap II na odcinku od skrzyżowania z DK78 w miejscowości Celiny do
skrzyżowania z DK 86”. Umowa zostala zawarta na kwotę brutto 50 000,00 zł.
➢ Z LTC Sp.zo.o z siedzibą w Wieluniu na świadczenie usług asysty technicznej i opieki
autorskiej Programu Finn 8 SQL.
➢ Z Panem Maciejem Rączką prowadzącym działalność gospodarczą jako OFF Architekci
z Gliwic na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla
zagospodarowania terenu po byłej kopalni w Gródkowie na miejsce publicznej
infrastruktury rekreacyjno – edukacyjnej promującej ideę ekologii, edukacji łączonej
z zabawą i rekreacją ruchową, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowę lub braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych i sprawowaniem nadzoru
autorskiego w trakcie realizacji inwestycji. Termin realizacji do dnia 28 czerwca br. Umowa
została zawarta na łączną kwotę brutto 28 966,50 zł.
➢ Z Panem Andrzejem Walaszkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Hakon
Sp.zo.o z Czeladzi na „przebudowę istniejącego kotła gazowego w celu dostosowania do
zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową budynku przedszkola w Gródkowie. Umowa została
zawarta na kwotę brutto 7 500,00 zł.
Ponadto, zawarłem:
➢ umowę najmu nieruchomości zabudowanej budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury
w Sarnowie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług
projektowych.
➢ umowę dzierżawy części nieruchomości położonej w Górze Siewierskiej z przeznaczeniem
na ogród przydomowy.
➢ umowę zlecenia do wykonania czynności związanych ze szkoleniem pracowników Urzędu
(2 osoby).
➢ umowę o świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie podatku od towarów
i usług (VAT).
W poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu zrealizowano m.in. następujące zadania:
W zakresie ewidencji ludności:
➢ zameldowało się na pobyt stały 37 osób, na pobyt czasowy 10 osób,
➢ zameldowano 9 noworodków, odnotowano 20 zgonów mieszkańców naszej gminy;
➢ przyjęto 306 wniosków o wydanie dowodu osobistego i wydano 174 dowody osobiste.
W zakresie działalności gospodarczej zostało wprowadzonych:
➢ 72 zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w tym:
- 5 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
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- 47 zaświadczeń o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- 7 decyzji o zawieszeniu działalności gospodarczej,
- 6 decyzji o wznowieniu działalności gospodarczej,
- 7 decyzji o zakończeniu działalności gospodarczej.
W zakresie inwestycji i remontów:
➢ Zadania w trakcie realizacji:
- 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 budynku OSP w Strzyżowicach wymieniono stolarkę okienną i przystąpiono do docieplenia
elewacji i fundamentów budynku, wymieniono pokrycie dachu nad częścią przynależną do
OSP. W pomieszczeniach znajdujących się na parterze i piętrze budynku kończone są prace
przy wymianie instalacji elektrycznych wodno – kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania,
zamontowano sufity podwieszane. W pomieszczeniach sanitarnych zakończono ułożenie
okładzin ścian i podłóg, zamontowano elementy białego montażu. W garażach OSP
zakończono prace przy wykonaniu kanału technicznego, zakończono wykonanie posadzki
betonowej, zamontowano nowe bramy garażowe, przystąpiono do układania płytek na
ścianach. W części przewidzianej na salę wielofunkcyjną wzmocniono konstrukcję stalową
zadaszenia budynku, wykonano konstrukcję sceny, przystąpiono do budowy konstrukcji
żelbetowej pomieszczeń konferencyjno – cateringowych, zamurowano niepotrzebne otwory
okienne w ścianach zewnętrznych. W terenie przyległym do budynku zakończono budowę
kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z budynku.
- budowa budynku socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą Klubu
Sportowego w Sarnowie. Cena brutto: 1.675.000,00 zł. Termin realizacji do 15 marca br.
W budynku klubu prace budowlane zostały zakończone, zamontowano oprawy na wszystkich
masztach oświetleniowych płyty boiska sportowego. Na wcześniej wykonanych fundamentach
zamontowane zostało zadaszenie nad trybunami. Zakończono budowę wszystkich chodników
ciągów pieszych.
- termomodernizacja i przebudowa budynku OSP w Górze Siewierskiej. Cena brutto:
2.249.332,08 zł. Termin realizacji do 31 lipca 2018r. Zabudowane zostały wszystkie nadproża
okienne i drzwiowe. Fundamenty ścian bocznych zostały odkopane i wyczyszczone w celu
wykonania izolacji przeciwwilgociowej oraz ocieplonej. Ocieplone i zaizolowane zostały
fundamenty oraz kanalizacja deszczowa i sanitarna wokół budynku. Zamontowana została
niezależna konstrukcja sufitu nad salą bankietową do której następnie zamontowany zostanie
sufit podwieszany. W trakcie demontażu jest kotłownia w celu dostosowania jej do założeń
projektowych. W związku ze zwiększeniem mocy do budynku Tauron wymienił przyłącze
energetyczne na kabel izolowany, stary licznik i przyłącze gazu do budynku zostały
zdemontowane przez PGS Będzin.
- odwodnienie odcinka ul. Podgórnej w Sarnowie. Cena brutto: 326.652,46 zł. Zadanie zostało
zakończone.
- budowa oświetlenia odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Psary” ul. Malinowicka
w Psarach. Cena brutto 39.975,00 zł. Zabudowane zostały fundamenty prefabrykowane
z instalacją pod słupy oświetleniowe.
➢ budowa oświetlenia odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Psary tj. Malinowice, Dąbie
Chrobakowe, Sarnów ul. Parkowa, Strzyżowice ul. Podwale, Sarnów ul. Browarna, Malinowice
ul. Szkolna. Cena brutto 138 418,81 zł. Trwają prace budowlane, na części zadań zabudowano
stanowiska słupowe.
➢ zakup, dostawa i zainstalowanie baterii fotowoltaicznych na budynkach użyteczności
publicznej w Gminie Psary.(budynek Urzędu Gminy w Psarach; budynek SP w Sarnowie,
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Dąbiu, Psarach, budynek Przedszkola w Sarnowie). Cena brutto: 377 210,77 zł. Zadanie zostało
zakończone.
➢ budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Psary z podziałem na dwa zadania:
- zadanie 1 – Psary ul. Irysów. Zadanie zostało zakończone i odebrane.
- zadanie 2 – Góra Siewierska osiedle Czerwony Kamień. Termin realizacji do 30 kwietnia
2018r. Wykonawca przystąpił do realizacji zadania. Cena brutto 738 207,99 zł.
➢ remont nawierzchni drogi ul. Zielonej w Preczowie (etap II) wraz z budową sanitarnej
kanalizacji ciśnieniowej. Cena brutto 194 647,50 zł. Termin realizacji do 31 maja br.
Przekazano plac budowy.
➢ Zadania projektowe w trakcie realizacji:
- opracowanie dokumentacji dla budowy, przebudowy lub remontu 11 nawierzchni dróg
w Gminie Psary. Cena brutto: 236.160,00 zł. Termin realizacji do 29 maja 2018r.
- wykonanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i przebudowy sieci
wodociągowej w Gminie Psary. Cena brutto: 578.100,00 zł Termin realizacji do 31 grudnia
2018r.
- opracowanie kompletnego projektu budowlano – wykonawczego budowy oświetlenia
chodnika położonego w Sarnowie dz nr 292/1 i 269/5 w Gminie Psary ze zgłoszeniem lub
uzyskaniem pozwolenia na budowę i sprawowaniem nadzoru autorskiego. Cena brutto
11 808,00 zł. Termin realizacji do 30 kwietnia 2018r.
- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zagospodarowania
terenu po byłej kopalni w Gródkowie na miejsce publicznej infrastruktury rekreacyjno –
edukacyjnej promującej ideę ekologii, edukacji łączonej z zabawą i rekreacją ruchową na
działkach nr 530/2, 518, 168/6 wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę
lub braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych i sprawowaniem nadzoru autorskiego
w trakcie realizacji inwestycji. Cena brutto 28 966,50 zł. Termin realizacji do 28 czerwca br.
W zakresie pozyskiwania środków z funduszy krajowych i zagranicznych:
➢ Złożono:
- wniosek w ramach RPO WSL działanie 12.1.1. dla zadania „budowa przedszkola
w Psarach”. Kwota dofinansowania, zgodnie ze złożonym wnioskiem wynosi 433 784,06 zł.
- sprawozdanie z wykorzystania dotacji dla zadania „remont nawierzchni ul. Podwale
w Strzyżowicach” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019.
- wniosek w ramach RPO WSL działanie 11.1.4 konkurs – Poprawa efektywności kształcenia
ogólnego dla zadania „Szkoła sukcesu”. Projekt dotyczy organizacji zajęć dodatkowych oraz
zakupu pomocy dydaktycznych w 4 szkołach podstawowych na terenie gminy (Sarnów,
Dąbie, Strzyżowice, Gródków). Wnioskowana kwota dofinansowania to 869 852,02 zł.
- uzupełnienia formalne dla pięciu projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach
działania 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze
publicznej i mieszkaniowej, w ramach RPO WSL 2014-2020, tj.
- „termomodernizacja budynku SP w Strzyżowicach’,
- „termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Goląszy Górnej”,
- „termomodernizacja budynku OSP w Górze Siewierskiej”,
- „termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary (remiza
OSP w Strzyżowicach).
Według informacji podanej przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL, wyniki konkursu będą
znane w marcu.
- wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „remont budynku byłej szkoły w Goląszy Górnej ze
zmianą sposobu użytkowania” w ramach działania 10.3 Rewitalizacja obszarów
zdegradowanych RPO WSL 2014-2020. Wnioskowana kwota dofinansowania to 1 100 055,27
zł.
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- 9 fiszek dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Metropolitalnego
Funduszu Solidarności. Gmina Psary wstępnie liczy na dofinansowanie w łącznej wysokości
1 600 000,00 zł dla następujących projektów:
- „termomodernizacja i przebudowa budynku OSP w Górze Siewierskiej”
-„termomodernizacja i remont części budynku remizy OSP w Strzyżowicach wraz z
zagospodarowaniem terenu wokół budynku w celu utworzenia Centrum Usług
Społecznych”,
- „budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Psary”.
➢ Zrealizowano fundusz sołecki za 2017r.
➢ Trwa realizacja, sporządzanie okresowych sprawozdań, harmonogramów i wniosków
o płatność dla projektów dofinansowanych w ramach RPO WSL 2014-2020, dla których
zostały podpisane umowy o dofinansowanie, tj:
- „rozbudowa infrastruktury przedszkolnej w Gminie Psary”,
- „utworzenie mieszkania chronionego w budynku po byłej szkole w Goląszy Górnej”,
- „budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Psary”,
- „instalacja systemów fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w
Gminie Psary”,
- „E-Psary – zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy
Psary”,
- „remont części budynku remizy OSP w Strzyżowicach wraz z zagospodarowaniem
terenu wokół budynku w celu utworzenia Centrum Usług Społecznych”.
➢ Trwa przygotowanie:
- wniosku dla zadania pn.: „zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dąbiu” w ramach
Programu rozwoju malej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018, ogłoszonego przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki. Termin złożenia wniosku to 15 luty 2018r. Wnioskowana
kwota dofinansowania to maksymalnie 50 000,00 zł.
- wniosku o dofinansowanie budowy żłobka i przedszkola w Psarach w ramach programu
„budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności”
ogłoszonym przez NFOŚiGW. Termin złożenia wniosku to 28 luty br. W ramach programu
gmina może aplikować o dotację w maksymalnej wysokości 1 134 400,00 zł i pożyczkę w tej
samej kwocie.
- wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja
obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Gmina Psary” w ramach naboru
ogłoszonego dla działania 5.3 RPO WSL. Wniosek o dofinansowanie projektu wraz
z wymaganymi załącznikami należy złożyć do 30 marca br. Gmina Psary będzie aplikować
o dofinansowanie tego zadania w maksymalnej kwocie 2 868 750,00 zł.
- wniosku o udzielenie umarzalnej pożyczki z WFOŚiGW na realizację kolejnej edycji
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy.
➢ Przygotowano dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie przebudowy
drogi gminnej Brzękowice Wal w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej. Wartość przyznanego Gminie Psary dofinansowania to 196 391,00 zł.
W zakresie promocji gminy:
➢
Wydano kolejny numer Głosu Gminy Psary.
➢
Zakupiono nagrody na: Festiwal Kolęd i Pastorałek w Będzinie, gminny finał WOŚP,
konkursy szkolne,
➢
Przygotowano i przeprowadzono:
- zapytanie ofertowe na zestawy piśmiennicze,
- zapytanie ofertowe na druk Głosu Gminy Psary
➢
Przygotowano:
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- prezentację na noworoczne spotkanie samorządowe,
- prezentację o stypendystach sportowych,
➢
Na bieżąco uzupełniane są wiadomości na stronie internetowej Gminy.
➢
Zostały przesłane wiadomości prasowe do mediów.
W zakresie realizacji zadań oświatowych:
➢ Opracowano:
- rozliczenia dotacji w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych
na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”,
- rozliczenia dotacji w ramach rządowego programu „Dotacja podręcznikowa” w szkołach
podstawowych i gimnazjum,
- rozliczenia dotacji w ramach rządowego programu „Bezpieczna +” dla SP w Gródkowie,
- rozliczenie dotacji na wyposażenie gabinetów lekarskich w 4 szkołach podstawowych,
- rozliczenie dotacji udzielonej z budżetu państwa i gminy na dofinansowanie świadczeń
pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
W zakresie ochrony środowiska, rolnictwa i zarządzania drogami gminnymi:
➢
Wydano:
- 8 decyzji dotyczących umieszczenia w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń
infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego,
- 3 decyzje zezwalające na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej,
- 3 decyzje zezwalające na lokalizację zjazdu na drodze gminnej.
W zakresie gospodarki mieniem komunalnym i gospodarki nieruchomościami:
➢ 9 stycznia br. zostały przeprowadzone kolejne przetargi na sprzedaż 4 działek położonych
w Górze Siewierskiej na osiedlu czerwony kamień. W wyniku przetargu wylicytowane
zostały 3 działki. Zawarcie umów sprzedaży zostało zaplanowane na luty br.
➢ 3 stycznia br. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży obejmujący 12 działek położonych w Górze Siewierskiej na
osiedlu czerwony kamień. Zlecony został również operat szacunkowy dla 18 działek
przeznaczonych do sprzedaży położonych w Malinowicach, celem ustalenia ich wartości
szacunkowej.
➢ 8 stycznia br. została zawarta umowa sprzedaży działki położonej w Malinowicach
wylicytowanej w przetargu przeprowadzonym w dniu 17 października 2017r.
➢
W zakresie wymiaru i opłat podatków wydano m.in:
➢ 22 decyzji ustalających, korygujących i aktualizacyjnych wymiar podatku.
➢
3 decyzje w sprawie stwierdzenia nadpłaty w zobowiązaniu pieniężnym.
➢
3 decyzje o umorzeniu zaległości z tytułu zobowiązania pieniężnego.
➢
3 decyzje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wystawiono m.in:
➢
3 upomnienia na zobowiązania pieniężne od osób prawnych.
➢
223 upomnienia na zobowiązania pieniężne.
W minionym okresie koordynowałem prace jednostek organizacyjnych gminy:
Placówki oświatowe
➢ Zorganizowano m.in.:
- warsztaty pszczelarskie „Fascynujący świat pszczół”,
- szkolny konkurs kolęd i pastorałek,
- kolędowy wieczór charytatywny dla Bianki i Adasia,
- uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka,
- sztaby Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- koncert umuzykalniający z udziałem „Violino”
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- bal karnawałowy połączony z nauką tańca nowoczesnego,
- przedstawienia jasełkowe przez grupy przedszkolne.
➢ Uczniowie brali udział:
- w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Akademia Bezpiecznego Puchatka”,
- w akcji „Góra grosza”,
- realizacji III edycji programu „Zdrowie nietrudne”
- w gminnym konkursie „Skok na smog”,
- w ogólnopolskim konkursie z języka angielskiego „Pionier” ( V miejsce oraz uzyskanie
tytułu laureata dla ucznia klasy VI ze SP w Sarnowie),
- w powiatowym mikołajkowym turnieju Judo (II miejsce dla ucznia klasy II ze SP
w Sarnowie),
➢ Realizowane są programy ze środków unijnych i krajowych.
Gminny Ośrodek Kultury
➢ W Ośrodku Kultury w Dąbiu zorganizowano „wieczór kolęd i pastorałek”
➢ W Ośrodku Kultury w Gródkowie odbył się koncert zespołu „Dzień dobry”
➢ Na placu przed Urzędem Gminy wspólnie z Urzędem Gminy został zorganizowany gminny
finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
➢ Ponadto, 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 – formacja taneczna, nauka gry na instrumentach:
pianino, gitara, ukulele;, kółko szachowe, akrobatyka artystyczna, gminna akademia piłki
nożnej, zajęcia teatralne, świetlicowe, komputerowe;
- dla dorosłych: joga, zumba, aerobik, rękodzieło artystyczne, taniec użytkowy, język
angielski.
Gminna Biblioteka Publiczna
➢
W okresie sprawozdawczym zarejestrowała 849 nowych czytelników, w tym 324
czytelników do lat 15.
➢
Wypożyczalnię i czytelnię odwiedziło 2150 czytelników.
➢
Ogółem wypożyczono 3152 jednostek inwentarzowych.
➢
Zorganizowano:
- pokaz filmowy
- dwie prelekcje dla mieszkańców na temat stopy cukrzycowej
➢
Odbyły się:
- wykłady w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Uniwersytetu Dziecięcego.
Ośrodek Pomocy Społecznej
➢ W okresie od 21 grudnia 2017r.. do 19 stycznia br.:
- dział świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydał 82 decyzje,
- dział świadczeń pomocy społecznej wydał 36 decyzji.
Zakład Gospodarki Komunalnej
➢ Usunięto 2 awarie na sieci wodociągowej, 3 awarie na przyłączach wodociągowych do
budynków oraz 5 innych awarii do których zostali wezwani pracownicy brygady wodociągowej.
➢ Trwa dystrybucja nowych umów dotyczących zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków.
➢ Wykonano płukania wodociągów hydrantami po usuwanych awariach na końcówkach sieci
wodociągowych.
➢ Dokonano inwentaryzacji wszystkich hydrantów na terenie Gminy Psary.
➢ Przeprowadzono odczyty kontrolne wodomierzy na granicach gminy i ujęciach wody.
➢ 27 grudnia 2017r. 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
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i fizykochemicznym w zakresie parametrów objętych monitoringiem kontrolnym i przeglądowym
na:
- Stacja Uzdatniania Wody w Malinowicach,
- Studnia wodomierzowa Iskra Psary,
- Dąbie ul. Dolna 1
- Hydrofornia Czerwony Kamień
- Studnia Redukcyjna Sarnów ul. Wiejska
Wszystkie próbki spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015r. i są
opublikowane na stronie Zakładu.
➢ 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.
➢ Zakończone zostały prace remontowe w kaplicy na cmentarzu komunalnym w Strzyżowicach.
➢ Wykonano prace związane z wycięciem drzew oraz rozwieziono pocięte drzewo do
podopiecznych OPS w Psarach.
➢ Wykonano korytowanie oraz utwardzanie kruszywem łamanym wykorytowanych alejek
w parku Żurawiniec.
➢ Został zakończony remont kominów oraz udrożnienie i remont kanalizacji odwodnieniowej
przy SP w Dąbiu.
➢ Zostały wykonane prace remontowe na stadionie w Górze Siewierskiej (usunięcie zawilgoceń
na ścianach, remont ościeżnicy, uszczelnianie dachu przy wentylacji, malowanie pomieszczenia).
➢ Na bieżąco i zgodnie z potrzebami są wykonywane prace związane z odśnieżaniem chodników
i placów komunalnych na terenie gminy.
➢ Wykonano naprawę dróg gminnych oraz ich oznakowanie.
➢ Wykonano demontaż starych i montaż nowych „witaczy gminy Psary” przy drogach
powiatowych (łącznie 13 witaczy) oraz szereg mniejszych prac porządkowych.
W zakresie reprezentowania Gminy:
➢ 21 grudnia 2017r. - uczestniczyłem w wigilii harcerskiej w Ośrodku Kultury w Sarnowie
➢ 29 grudnia 2017r. - uczestniczyłem w spotkaniu noworocznym Klubu Seniora Podróżnika
w Sarnowie
➢ 4 stycznia br. - uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP
➢ 6 stycznia br. - uczestniczyłem w wieczorze kolęd w Ośrodku Kultury w Dąbiu
➢ 7 stycznia br. - uczestniczyłem w spotkaniach opłatkowych w Sarnowie i Psarach
➢ 8 stycznia br. - uczestniczyłem w samorządowym spotkaniu noworocznym w Siewierzu
➢ 9 stycznia br. wraz z Panią Sekretarz – odwiedziliśmy Panią Irenę Trzcionkę z Gródkowa
z okazji 101 urodzin
tego samego dnia uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym Koła Emerytów i Rencistów w Psarach
oraz w Zarządzie Powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Mierzęcicach
➢ 11 stycznia br. - uczestniczyłem w spotkaniu gmin zagłębiowskich w Sosnowcu w związku
z propozycją podziału tzw. Funduszu Solidarności w ramach Związku Metropolitalnego
➢ 12 stycznia br. - uczestniczyłem w podsumowaniu turnieju tenisa stołowego w SP w Dąbiu
➢ 14 stycznia br. - uczestniczyłem w finale WOŚP na placu przy UG Psary
➢ 15 stycznia br. - uczestniczyłem w rozdaniu stypendiów Wójta Gminy Psary w dziedzinie
sportu w OSP w Psarach
➢ 16 stycznia br. - uczestniczyłem w samorządowym spotkaniu noworocznym organizowanym
przez Biskupa sosnowieckiego Grzegorza Kaszaka, Pani Zastępca Wójta uczestniczyła w naradzie
rocznej Policji w Będzinie, natomiast Pani Sekretarz uczestniczyła w koncercie charytatywnym dla
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Bianki i Adasia w Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie organizowanym przez Przedszkole
w Strzyżowicach
➢ 19 stycznia br. - uczestniczyłem w samorządowym spotkaniu noworocznym w gminie
Bobrowniki, a Pani Zastępca uczestniczyła w koncercie noworocznym organizowanym przez
Prezydenta Dąbrowy Górniczej
➢ 22 stycznia br. - uczestniczyłem w spotkaniu informacyjnym przeznaczonym dla mieszkańców
Dąbia Chrobakowego w sprawie zmiany granic
➢ 23 stycznia br. - uczestniczyłem w Walnym Zgromadzeniu KZK GOP w Katowicach, tego
samego dnia uczestniczyłem w koncercie kolęd w Kościele Polsko – Katolickim w Strzyżowicach,
a Pani Zastępca Wójta uczestniczyła w spotkaniu noworocznym organizowanym przez powiat
będziński
➢ 24 stycznia br. - uczestniczyłem w podsumowaniu konkursu „skok na smog” w SP w Sarnowie
oraz w samorządowym spotkaniu noworocznym w Wojkowicach
➢ 25 stycznia br. - uczestniczyłem w samorządowym spotkaniu Gminy Psary w Dąbiu
➢ 26 stycznia br. - uczestniczyłem w konsultacjach z mieszkańcami koncepcji przebudowy dróg
w Psarach w związku z planowaną budową kanalizacji sanitarnej
➢ 27 stycznia br. - uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym w jednostce OSP Preczów.
➢ W okresie międzysesyjnym przyjąłem 10 interesantów.
Wójt
/-/ Tomasz Sadłoń
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