Psary, dnia 26.03.2018r.

Informacja międzysesyjna
za okres od 22.02.2018r. do 28.03.2018r.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo
W lutym dochody wyniosły: 5.460.420,44 zł
w tym:
➢ dotacje w wysokości: 1.049.058,56 zł
➢ oraz pozostałe dochody w wysokości:2.891.961,88 zł.
Wydatki zrealizowano na kwotę 3.514.212,27 zł
Przygotowano na dzisiejszą sesję 12 projektów uchwał.
W okresie objętym informacją wydałem 16 zarządzeń w następujących sprawach:
➢ 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.
➢ Ogłoszenia I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych
w Górze Siewierskiej (2 zarządzenia).
➢ Ogłoszenia IV naboru wniosków o udział w projekcie „Słoneczna Gmina Psary –
odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary”.
➢ Przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Psary w 2018r.”
➢ Przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały w sprawie zmiany
Uchwały Nr XIII/134/2011 Rady Gminy Psary z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie nadania
Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/373/2017
Rady Gminy Psary z dnia 31 sierpnia 2017r.
➢ Przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Psary (w sprawie
podziału Gminy Psary na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Psary).
➢ Przyznania dotacji na realizację zadań publicznych gminy Psary w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
➢ Poszerzenia składu Komisji Rekrutacyjnej ds. przeprowadzenia procedury naboru na wolne
stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Psary.
➢ Nadania Regulaminu organizacyjnego.
➢ Powołania komisji do spraw rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych gminy Psary
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych.
➢ Upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach do prowadzenia
dokumentacji i rozliczeń zorganizowanych przez Gminę Psary prac społecznie użytecznych.
➢ Powołania komisji odbiorowej zadania inwestycyjnego „budowa oświetlenia hybrydowego
na terenie Gminy Psary” cz.2 Góra Siewierska osiedle czerwony kamień.
➢ Powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na „zagospodarowanie terenu przedszkola przy zespole szkolno – przedszkolnym
w Sarnowie”.
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➢ Powołania zespołu powypadkowego.
W okresie objętym informacją zawarłem 13 umów:
➢ Z Powiatem Będzińskim reprezentowanym przez Starostę Będzińskiego, z upoważnienia
którego działa p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie na organizowanie
prac interwencyjnych (2 umowy),
➢ Z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Dąbiu na zaopatrzenie w wodę pomieszczeń
gminnych i biblioteki w Strzyżowicach,
➢ Z Panią Marleną Handel – Szczerbą prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą
„Infopolgaz” z Bytomia na „aranżację sali biesiadnej oraz remont kuchni i pomieszczeń
pomocniczych w budynku remizy OSP w Preczowie”. Termin realizacji do 29 czerwca br.
Umowa została zawarta na kwotę brutto 347 891,68 zł.
➢ Z P.H.U. „Renoma” z Pisza na „zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek”,
➢ Z Panem Krzysztofem Filipkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma
Doradcza z Libiąża na świadczenie usług doradztwa polegającego na przygotowaniu
i opracowaniu niezbędnych danych stanowiących podstawę naliczenia opłat za usługi
wodne,
➢ Z Panem Januszem Kułachem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Kułach
Janusz Firma Budowlana Q-Bud z Balina na „zagospodarowanie przestrzeni publicznej
w Dąbiu Chrobakowym na funkcję placu zabaw z siłownią zewnętrzną”.
Ponadto, zawarłem:
➢ Umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach,
➢ Umowę najmu z NZOZ Gminne Centrum Medyczne Psary Sp.zo.o z przeznaczeniem na
prowadzenie wiejskiego ośrodka zdrowia w Sarnowie i Gródkowie (2 umowy),
➢ Z Polskim Związkiem Hodowców Gołębi Pocztowych sekcja w Sarnowie umowę użyczenia
budynku dawnej wozowni z przeznaczeniem na wkładanie gołębi pocztowych na wyloty,
➢ Umowę o realizację zadania publicznego pod tytułem „wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej na terenie Gminy” (2 umowy: z Uczniowskim Klubem Sportowym
„Gimnazjum” w Psarach, Stowarzyszeniem Klubu Sportu i Rekreacji „Mistral”
z Wojkowic).
W poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu zrealizowano m.in. następujące zadania:
W zakresie ewidencji ludności:
➢ zameldowało się na pobyt stały 36 osób, na pobyt czasowy 17 osób,
➢ zameldowano 5 noworodków, odnotowano 13 zgonów mieszkańców naszej gminy;
➢ przyjęto 193 wnioski o wydanie dowodu osobistego i wydano 254 dowody osobiste.
W zakresie działalności gospodarczej zostało wprowadzonych:
➢ 60 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w tym:
- 10 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- 34 zaświadczenia o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- 6 decyzji o zawieszeniu działalności gospodarczej,
- 10 decyzji o wznowieniu 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. Zakończono
prace przy wymianie instalacji elektrycznych, wodno – kanalizacyjnych i centralnego
ogrzewania w pomieszczeniach, które znajdują się w części przynależnej do OSP. W garażach
OSP wykonano kanał techniczny, betonową posadzkę, zamontowano nowe bramy garażowe,
położono płytki na ścianach i podłogach oraz wykonano wentylację mechaniczną. Obecnie
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wewnątrz budynku trwają prace przy budowie konstrukcji murowych i żelbetonowych
w pomieszczeniach, w których powstanie sala konferencyjno – cateringowa i zaplecze socjalne,
a na zewnątrz trwa docieplanie ścian i fundamentów oraz wymiana pokrycia dachu nad częścią
przynależną do OSP. Wykonano sześć odwiertów po sto metrów każdy, które będą źródłem
ciepła pompy głębinowej wykorzystanej do ogrzewania budynku.
- 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. Z dachu budynku usunięta została stara papa na podkładzie z płyt
wiórowych. Na dachu zabudowane zostało ocieplenie z wełny mineralnej i pierwsza warstwa
izolacji przeciwwilgociowej. W pomieszczeniach kuchennych wymurowane zostały ścianki
działowe celem dostosowania układu pomieszczeń kuchni do projektu. Zakończono skuwanie
starych tynków ze ścian i sufitów oraz okładzin z posadzek. Wykonane zostały nowe ściany
działowe w pomieszczeniach kuchni, pomieszczeniach sanitarnych oraz na scenie. Trwa
budowa sieci instalacji elektrycznej, oświetlenia, centralnego ogrzewania oraz sanitarna.
- budowa oświetlenia odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Psary” ul. Malinowicka
w Psarach. Cena brutto 39.975,00 zł. Wykonawca zgłosił zakończenie prac, wszczęta została
procedura odbiorowa.
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 wcześniej wykonanych
stanowiskach słupowych wykonawca przystąpił do montażu opraw.
budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Psary z podziałem na dwa zadania:
- zadanie 1 – Psary ul. Irysów
- zadanie 2 – Góra Siewierska osiedle Czerwony Kamień. Termin realizacji do 30 kwietnia
2018r. Cena brutto 738 207,99 zł.
Zadania zostały zakończone i odebrane.
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. Wykonawca dokonał geodezyjnego wytyczenia drogi. Wkrótce
przystąpi do prac budowlanych.
aranżacja sali biesiadnej oraz remont kuchni i pomieszczeń pomocniczych w budynku remizy
OSP w Preczowie. Cena brutto: 347 891,68 zł. Termin realizacji do 29 czerwca br. Przekazano
plac budowy, aktualnie prowadzone są prace rozbiórkowe i przygotowawcze do wykonania
nowych okładzin na ścianach, sufitach i posadzkach.
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 –
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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 o pomoc finansową ze środków budżetu Woj. Śląskiego w ramach konkursu
przedsięwzięć inicjatyw lokalnych „Zagospodarowanie terenu przedszkola przy Zespole
Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Sarnowie”. Wysokość wnioskowanej pomocy finansowej
60 000 zł.
- wnioski o dofinansowanie budowy żłobka i przedszkola w Psarach w ramach programu
„Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności”
ogłoszonym przez NFOŚiGW. Gmina aplikowała o dotację w maksymalnej wysokości
1.134.400,00 zł i pożyczkę w tej samej kwocie. Wnioski zostały ocenione pozytywnie podczas
oceny formalnej. Wniosek obecnie jest w trakcie oceny jakościowej.
➢ Trwa przygotowanie:
- 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.
➢ Otrzymano informację o uzyskaniu dofinansowania na realizację projektu Odnawialne źródła
energii w Gminie Psary w ramach RPO WSL działanie IV Efektywność energetyczna,
odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna poddziałanie 4.1.1.Odnawialne źródła
energii -ZIT. Przygotowano dokumenty niezbędne do podpisania umowy. Wartość
przyznanego Gminie dofinansowania wynosi 314.330,63 zł.
➢ 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:
- 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,
- „Rozwińmy skrzydła”,
- utworzenie mieszkania chronionego w budynku po byłej szkole w Goląszy Górnej
➢ Uruchomiono IV nabór dla mieszkańców do udziału w projekcie „Słoneczna Gmina Psary –
odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary”
współfinansowanym z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 20142020. Wnioski można składać w terminie od 12 marca br. do 13 kwietnia br.
➢ Przygotowano dokumenty do podpisania umowy na dofinansowanie projektu „Zakup
samochodu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżowicach” w ramach
RPO WSL działanie 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych. Wartość przyznanego
Gminie dofinansowania wynosi 438.000,00 zł.
➢ Podpisano umowy z Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolią o udzielenie pomocy finansowej
w formie dotacji celowej dla następujących zadań:
- budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Psary
- termomodernizacja i przebudowa budynku OSP w Górze Siewierskiej
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- termomodernizacja i przebudowa części budynku remizy OSP w Strzyżowicach wraz
z zagospodarowaniem terenu wokół budynku w celu utworzenia Centrum Usług Społecznych.
Łączna wartość dotacji dla przedmiotowych zadań wynosi 1.600.000.00 zł.
➢ Podpisano umowę o dofinansowanie wniosku z 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”.Wnioskowana kwota pożyczki 1 620 422 zł., nakłady ogółem 2 025 528,47 zł
brutto.
W zakresie promocji gminy:
➢
Wydano kolejny numer Głosu Gminy Psary.
➢
Zakupiono nagrody na: konkursy szkolne, jubileusze,
➢
Przygotowano:
- informator śmieciowy,
- ulotkę antysmogową,
- prezentację o założeniach Strategii Rozwoju Gminy Psary na spotkanie organizowane przez
GZM,
➢
Na bieżąco uzupełniane są wiadomości na stronie internetowej Gminy.
➢
Zostały przesłane wiadomości prasowe do mediów.
W zakresie realizacji zadań oświatowych:
➢ Opracowano:
- roczne sprawozdanie finansowe,
- wnioski o refundację tzw. zielonej szkoły,
- dopłaty do czesnego nauczycieli.
➢
Przygotowano otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Psary
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych.
W zakresie ochrony środowiska, rolnictwa i zarządzania drogami gminnymi:
➢
Wydano:
- 5 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,
- 2 decyzje zezwalające na lokalizację zjazdu na drodze gminnej.
➢
Przeprowadzono 16 oględzin w terenie drzew zgłaszanych do usunięcia.
➢
Na bieżąco wykonywano zadania wynikające z obowiązku opieki nad bezdomnymi
zwierzętami.
W zakresie gospodarki mieniem komunalnym i gospodarki nieruchomościami:
➢ 1 marca br. zostały zawarte na okres 3 lat umowy najmu lokali użytkowych mieszczących się
w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie i Sarnowie przeznaczonych na
działalność Ośrodków Zdrowia.
➢ 28 lutego br. zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż 12 działek położonych w Górze
Siewierskiej na osiedlu „czerwony kamień”. Przetargi odbędą się w dniach 4-5 kwietnia br.
W zakresie wymiaru i opłat podatków wydano m.in:
➢ 39 decyzji ustalających, korygujących i aktualizacyjnych wymiar podatku.
➢
5 decyzji w sprawie stwierdzenia nadpłaty w zobowiązaniu pieniężnym.
➢
3 decyzje o umorzeniu zaległości z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
➢
2 decyzje o umorzeniu zaległości z tytułu zobowiązania pieniężnego.
Wystawiono m.in:
➢
9 wezwań do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych.
➢
117 tytułów wykonawczych w celu ściągnięcia zobowiązania pieniężnego.
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➢

65 tytułów wykonawczych w celu ściągnięcia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
➢
6 tytułów wykonawczych w celu ściągnięcia podatku od środków transportowych.
W minionym okresie koordynowałem prace jednostek organizacyjnych gminy:
Placówki oświatowe
➢ Zorganizowano m.in.:
- gminny konkurs techniczno – plastyczny,
- gminny konkurs plastyczny „Zwiastuny wiosny”,
- XIV Gminny Konkurs Mitologiczny,
- gminny konkurs dla uczniów kl. III „Matematyka na wesoło” ( I miejsce dla dla ZSP
w Strzyżowicach i Sarnowie, II miejsce dla SP w Dąbiu),
- pikietę antysmogową,
- IX zawody balonowe i topienie Marzanny,
- szkolny konkurs regionalny „Legenda w komiksie”.
➢ Uczniowie brali udział:
- w ogólnopolskim konkursie nauk przyrodniczych „Świetlik”,
- w ogólnopolskim konkursie z jęz.angielskiego „Olimpus”,
- w międzynarodowym konkursie matematycznym „Kangur 2017”,
- w gminnym konkursie dot. wiedzy pożarniczej,
- w ogólnopolskim konkursie z jęz. angielskiego „Focus – Winter 2018” ( IV i V miejsce dla
SP w Gródkowie),
- w powiatowym konkursie literackim „Literacka zimówka” (I i II miejsce dla SP
w Sarnowie),
- w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Kot w butach” (wyróżnienie dl uczennicy ze SP
w Sarnowie),
- w XII regionalnym konkursie piosenki angielskiej organizowanym przez Burmistrza
Siewierza (II miejsce dla SP w Sarnowie)
➢ Realizowane są programy ze środków unijnych i krajowych.
Szkoła Podstawowa w Psarach
➢ Uczniowie brali udział w:
- międzynarodowym konkursie matematycznym „Matematyka bez granic”,
- międzynarodowym konkursie matematycznym „Kangur”,
- walentynkowym konkursie w jęz.angielskim dla klas VII,
- powiatowym konkursie z jęz.rosyjskiego (III miejsce),
- regionalnym konkursie piosenki angielskiej w Wojkowicach,
- konkursie przyrodniczym „Świetlik”,
- ogólnopolskim konkursie plastycznym „Smok obibok i przyjaciele”,
- turnieju piłki nożnej halowej chłopców o puchar dyrektora MOS (II miejsce),
- powiatowych zawodach w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców
- zawodach narciarskich w Istebnej
➢ Zorganizowano:
- targi edukacyjne,
- dzień otwarty dla uczniów szkół podstawowych,
- turniej wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”,
- dzień projektów edukacyjnych,
- egzaminy próbne dla klas III gimnazjalnych,
- wycieczkę do muzeum w Auschwitz – klasy III gimnazjalne,
- wyjazdy do teatru,
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- w ramach programu Erasmus + zorganizowano: wyjazd nauczycieli na Sycylię (wizyta
robocza), wyjazd nauczycieli i uczniów do Włoch, wyjazd nauczycieli i uczniów do
Hiszpanii.
Gminny Ośrodek Kultury
➢ W Ośrodku Kultury w Dąbiu zorganizowano:
- spektakl teatralny dla dzieci pt. „Rozbójnik Runcajs” w wykonaniu Teatru Duet z Krakowa
➢ W Ośrodku Kultury w Gródkowie odbył się:
- Gminny Dzień Kobiet, na którym gwiazdą wieczoru był Andrzej Rybiński. W imprezie
uczestniczyły żeńskie reprezentacje grup oraz organizacji społecznych z terenu Gminy
Psary.
- rodzinne wielkanocne warsztaty ceramiczne, w których brało udział 12 osób (rodzice oraz
dzieci),
- I Gminny Turniej Kół Gospodyń Wiejskich, w którym zmierzyło się ze sobą 9 Kół z terenu
Gminy.
➢ W Ośrodku Kultury w Sarnowie:
- odbył się spektakl teatralny dla dzieci pt. „Podwodny świat” w wykonaniu Teatru Duet
z Krakowa.
➢ 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 364 nowych czytelników, w tym 138
czytelników do lat 15.
➢
Wypożyczalnię i czytelnię odwiedziło 2065 czytelników.
➢
Ogółem wypożyczono 2504 jednostek inwentarzowych.
➢
Dla centrali i filii GBP zakupiono 53 pozycje książkowe.
➢
Zorganizowano:
- koncert solistki Filharmonii Lwowskiej Marianny Łaby.
- pokaz mody dla pań z naszej Gminy
- pokaz filmowy
-spotkanie z Panem Krzysztofem Petkiem – autorem książek przygodowych
- dla uczniów ze SP z Sarnowa i Strzyżowic spotkanie z Panem Krzysztofem Piersą na
temat zagrożeń jakie niesie internet, smartfony i gry komputerowe.
➢
Odbyły się:
- wykłady w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Uniwersytetu Dziecięcego.
Ośrodek Pomocy Społecznej
➢ W okresie od 22 lutego 2018r. do 21 marca br.:
- dział świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydał 39 decyzji,
- dział świadczeń pomocy społecznej wydał 44 decyzje.
➢ 5 marca br. odbyło się spotkanie grupy wsparcia Nadzieja.
➢ 7 marca br. rozpoczęły się spotkania w ramach Lokalnego Klubu Integracji Społecznej.
➢ 21 marca br. rozpoczęło się wykonywanie prac społecznie użytecznych przez 6 osób
bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
Zakład Gospodarki Komunalnej
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➢ 12 marca br. w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie został złożony wniosek
o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków dla
mieszkańców Gminy Psary,
➢ Trwają prace na zadaniu inwestycyjnym obejmującym budowę i wymianę sieci wodociągowej
wraz z przyłączami w Malinowicach od Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wiejskiej do Dąbia,
ul. Pocztowa i ul. Krótka o łącznej długości 3 560,00 m oraz przyłącza o łącznej długości
1106,00m.
➢ Usunięto 3 awarie na przyłączach wodociągowych do budynków, 5 awarii na przyłączach
wodociągowych oraz 17 innych awarii do których zostali wezwani pracownicy brygady
wodociągowej.
➢ Trwa dystrybucja nowych umów dotyczących zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków.
➢ Przeprowadzono odczyty kontrolne wodomierzy na granicach gminy i ujęciach wody.
➢ 26 lutego 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 kontrolnym na:
- osiedlu czerwony kamień hydrofornia w Górze Siewierskiej,
- na ul. Wiejskiej w Psarach boisko Iskra Psary studnia wodomierzowa,
- ZGK w Dąbiu,
- na ul. Wiejskiej w Sarnowie rejon Domu Dziecka – studnia redukcyjna.
Wszystkie próbki spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017r. i są
opublikowane na stronie Zakładu.
➢ Wydano 16 szt. warunków technicznych dostawy wody, 4 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.
➢ Wykonywane są na bieżąco prace związane z odśnieżaniem chodników i placów komunalnych
na terenie Gminy Psary – odśnieżanie w ramach „Akcji Zima”.
➢ Wykonano oznakowanie dróg gminnych na podstawie zleceń Urzędu Gminy: Preczów
ul. Sosnowa oraz montaż odbojnic parkingowych na parkingu przed Urzędem Gminy w Psarach.
➢ Trwa remont dróg gminnych (kruszywem) – ul. Belna dojazd do posesji nr 149.
➢ Wykonano prace pielęgnacyjne drzewostanu na ul. Starej w Sarnowie.
➢ Wykonano remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Psarach.
➢ Ponadto, z dniem 12 marca br. pracę na stanowisku inkasenta rozpoczął Pan Dariusz Bochniak.
Inkasent posiada legitymację służbową oraz upoważnienie do wykonywania czynności i przejął
rejon dotychczasowego inkasenta Pani Mirosławy Sokołowskiej.
W zakresie reprezentowania Gminy:
➢ 23.02 – uczestniczyłem w XIV Dniu Myśli Braterskiej w Będzinie – uroczystości
zorganizowanej przez ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Będzińskiej
➢ 24.02 – uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym OSP Goląsza – Brzękowice
➢ 28.02 – brałem udział w Konferencji Urbanistycznej w Bibliotece Śląskiej zorganizowanej
m.in. przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach
i Politechnikę Śląską w Gliwicach
➢ 1.03 – uczestniczyłem w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich w Żywcu. Podczas
zgromadzenia otrzymałem statuetkę Samorządowca Roku 2017
➢ 3.03 - uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym OSP Psary
➢ 5.03 –uczestniczyłem w spotkaniu informacyjnym dla rodziców dot. przeniesienia dzieci do
Szkoły Podstawowej w Psarach
➢ 8.03 – uczestniczyłem w
Gminnym Dniu Kobiet w Gminnym Ośrodku Kultury
w Gródkowie
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➢ 14.03 – brałem udział w spotkaniu przedstawicieli Związku Gmin i Powiatów Subregionu
Centralnego Województwa Śląskiego
➢ 17.03 – uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym OSP Góra Siewierska oraz wieczorze
wspomnień z okazji 3 lat istnienia klubu seniora w Goląszy – Brzękowice
➢ 18.03 – uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym OSP Sarnów oraz w I Gminnym
Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich o Puchar Wójta Gminy Psary zorganizowanym
w Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie
➢ 20.03 – uczestniczyłem w podsumowaniu projektu UNICEF "Pomóżmy dzieciom z Syrii
przetrwać zimę" zorganizowanym w Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie, połączonym ze
zbiórką pieniędzy na ten charytatywny cel.
➢ 22-23.03 – uczestniczyłem w Konwencie Wójtów i Burmistrzów Śląskiego Związku Gmin
i Powiatów w Istebnej
➢ 24.03 – uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym OSP Strzyżowice
➢ 27.03 – uczestniczyłem w VI Sesji Zgromadzenia Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii
w Katowicach
➢ W okresie międzysesyjnym przyjąłem 14 interesantów.
Wójt
/-/ Tomasz Sadłoń
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