Psary, dnia 21.05.2018r.

Informacja międzysesyjna
za okres od 26.04.2018r. do 24.05.2018r.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo
W kwietniu dochody wyniosły: 2.440.353,74 zł
w tym:
➢ dotacje w wysokości: 871.211,52 zł
➢ subwencje w wysokości: 725.311,00 zł
➢ oraz pozostałe dochody w wysokości: 843.830,22 zł
Wydatki zrealizowano na kwotę 3.909.976,19 zł
Przygotowano na dzisiejszą sesję 13 projektów uchwał.
W okresie objętym informacją wydałem 9 zarządzeń w następujących sprawach:
➢ Wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych realizowanych na podstawie
art. 4 pkt 8 ustawy Pzp w Urzędzie Gminy Psary.
➢ Powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na:
- przebudowę drogi gminnej Brzękowice Wał w zakresie nawierzchni, kanalizacji
deszczowej, chodnika i oświetlenia,
- przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Psary z podziałem na sześć części.
➢ Powołania komisji odbiorowej zadania inwestycyjnego:
- budowa oświetlenia odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Psary – zadanie nr 3
Sarnów ul. Parkowa oraz zadanie nr 5 Sarnów ul. Browarna, zadanie nr 6 Malinowice ul.
Szkolna (pętla autobusowa) – 2 zarządzenia
➢ Przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Psary w sprawie
ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Psary.
➢ Przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/203/2016
Rady Gminy Psary z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium
Wójta Gminy Psary dla Najzdolniejszych Studentów – Mieszkańców Gminy Psary”,
zmienionej uchwałą nr XXXV/414/2017 Rady Gminy Psary z dnia 30 listopada 2017r.
➢ Przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/202/2016
Rady Gminy Psary z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium
Wójta Gminy Psary dla Najzdolniejszych Uczniów – Mieszkańców Gminy Psary”.
➢ Przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. uchylenia Uchwały Nr XXVII/299/2017
Rady Gminy Psary z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne.
W okresie objętym informacją zawarłem 8 umów:
➢ Z firmą Oknoland Sp.zo.o z Radzionkowa na dostawę i montaż aluminiowej stolarki
drzwiowej do budynku SP w Dąbiu i remizy OSP w Dąbiu,
➢ Z Panem Michałem Błautem prowadzącym działalność gospodarczą jako Instalacje
Elektryczne i Projektowanie INPRO z Sosnowca na opracowanie kompletnego projektu
budowlano – wykonawczego „usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej nN i SN
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z projektowaną inwestycją „Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w miejscowości Góra
Siewierska ul. Złota dz nr 475/85”. Termin realizacji do 31 lipca br. Umowa została zawarta
na łączną kwotę brutto 22 755,00 zł.
➢ Z Panem Marcinem Dejasem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Centrum
Komputerowe „Planeta” z siedzibą w Tychach na dostawę zamówienia pn. „E-Psary –
zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Psary – dostawy”.
➢ Z firmą Grego z siedzibą w Zabrzu na zakup i dostawę pomocy dydaktycznychh –
programów multimedialnych dla nowoutworzonych miejsc przedszkolnych niezbędnych do
realizacji zajęć w ramach projektu „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej wśród dzieci
w wieku 3-4 lat oraz poprawa jakości świadczonych usług w placówce wychowania
przedszkolnego na terenie Gminy Psary” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Woj. Śląskiego na lata 2014-2020.
➢ Z Panią Martą Derkacz prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Garden Designers
z siedzibą w Lublinie na realizację zadania pn.: „zagospodarowanie terenu przedszkola przy
zespole szkolno przedszkolnym w Sarnowie”. Termin realizacji zadania do 16 sierpnia br.
Umowa została zawarta na łączną kwotę brutto 405 121,75 zł.
➢ Z Panią Justyną Sawłan liderem konsorcjum firm AZI-BUD i BANIMEX z siedzibą
w Będzinie na „budowę żłobka i przedszkola w Psarach”. Umowa została zawarta na łączną
kwotę brutto 6 696 158,04 zł.
➢ Z Panem Januszem Jelonkiem liderem konsorcjum NORM-HAUS z siedzibą w Oleśnie na
„termomodernizację szkoły podstawowej w Strzyżowicach”. Termin realizacji zadania do
31 października br. Umowa została zawarta na łączną kwotę brutto 1 187 000,00 zł.
Ponadto, zawarłem:
➢ umowę dzierżawy części nieruchomości położonych w Sarnowie z przeznaczeniem na
lokalizację kontenerów na odzież używaną.
W poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu zrealizowano m.in. następujące zadania:
W zakresie ewidencji ludności:
➢ zameldowało się na pobyt stały 20 osób, na pobyt czasowy 10 osób,
➢ zameldowano 4 noworodków, odnotowano 9 zgonów mieszkańców naszej gminy;
➢ przyjęto 98 wniosków o wydanie dowodu osobistego i wydano 113 dowodów osobistych.
W zakresie działalności gospodarczej zostało wprowadzonych:
➢ 36 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w tym:
- 6 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- 19 zaświadczeń o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- 5 decyzji o zawieszeniu działalności gospodarczej,
- 2 decyzje o wznowieniu działalności gospodarczej.
- 4 decyzje o zakończeniu działalności gospodarczej.
W zakresie inwestycji i remontów:
➢ Zadania inwestycyjne 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 zadania do 31 października 2018r.
Przed garażami OSP wykonana została nowa nakładka asfaltowa. W części OSP budynku
wszystkie prace budowlane zostały zakończone, przystąpiono do porządkowania pomieszczeń
po robotach budowlanych. Na sali widowiskowej zakończone zostały prace murowe, wkrótce
wylana zostanie płyta stropowa pod widownią, na zewnątrz budynku trwają prace przy
termomodernizacji sali widowiskowej.
- budowa budynku socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą Klubu
Sportowego w Sarnowie. Cena brutto: 1.675.000,00 zł. Termin realizacji zadania do 31 maja br.
Wykonawca zgłosił zakończenie robót, wszczęta została procedura odbioru inwestycji.
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- termomodernizacja i przebudowa budynku OSP w Górze Siewierskiej. Cena brutto:
2.249.332,08 zł. Termin realizacji do 31 lipca 2018r. W pomieszczeniach kuchennych
i sanitarnych wykonane zostały ścianki działowe celem dostosowania układu pomieszczeń
kuchni do projektu. Wykonane zostały instalacje elektryczne, tynki wewnętrzne i wylewki
w budynku, na dachu budynku wykonana została ostatnia wierzchnia warstwa z papy
termozgrzewalnej. Aktualnie wykonawca przystąpił do wykonania termomodernizacji ścian
zewnętrznych, a wewnątrz budynku wykonywane są okładziny z płytek na ścianach
i posadzkach.
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. Wykonawca zgłosił zakończenie robót, wszczęta została
procedura odbioru inwestycji.
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. Na całym
remontowanym odcinku drogi zabudowana została kanalizacja sanitarna, aktualnie
wykonywana jest konstrukcja drogi pod nawierzchnie z kostki betonowej i zabudowywane są
krawężniki.
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. Wykonane
zostały okładziny na ścianach i posadzkach w pomieszczeniach kuchni i zapleczu kuchennym.
Zakończona została budowa sufitów podwieszanych nad salą i sceną. Wykonana została
instalacja klimatyzacji na sali bankietowej, na ukończeniu jest budowa nowej instalacji
elektrycznej w sali bankietowej.
zagospodarowanie terenu byłej szkoły w Malinowicach. Cena brutto 714 407,60 zł. Termin
realizacji do 31 sierpnia br. Wykonawca wykonał wytyczenie geodezyjne i przystąpił do prac
ziemnych, wykonano przyłącze wody.
zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dąbiu Chrobakowym na funkcję placu zabaw
z siłownią zewnętrzną. Cena brutto: 389 455,06 zł. Termin realizacji do 16 lipca 2018r.
Wykonawca wykonał wytyczenie geodezyjne obiektu.
budowa żłobka i przedszkola w Psarach. Cena brutto: 6 696 158,04 zł. Termin realizacji zadania
do 28 czerwca 2019r. Przygotowano i wygrodzono teren budowy, wykonano wycinkę drzew,
aktualnie prowadzone są prace ziemne.
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. Projekt został zakończony.
- 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 umowy do
28 czerwca br.
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➢ opracowanie kompletnego projektu budowlano wykonawczego pn.: usunięcie kolizji sieci
elektroenergetycznej nN i SN z projektowaną inwestycją budowa Centrum Edukacji
Ekologicznej w miejscowości Góra Siewierska ul. Złota dz.nr 475/85. Cena brutto 22 755,00 zł.
Termin realizacji zadania do 31 lipca br.
W zakresie pozyskiwania środków z funduszy krajowych i zagranicznych:
➢ 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
- Rozwińmy skrzydła.
➢ Trwa realizacja projektu Animator – Moje Boisko Orlik 2012 tj. zapewnienie dostępności
Orlika w Psarach dla jego użytkowników przez co najmniej 160 godzin w każdym miesiącu.
Równocześnie trwa comiesięczna sprawozdawczość z realizacji projektu.
➢ Zaktualizowano listę wykonawców na termomodernizację tj. docieplenie ścian,
dachów/stropodachów i/lub wymianę okien w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji
na terenie Gminy Psary”.
➢ 25 kolejnych mieszkańców, którzy złożyli wnioski w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej
Emisji na terenie Gminy Psary na lata 2015-2025” oraz zostali zakwalifikowani do II etapu
termomodernizacji zostali poinformowani, iż termin składania szczegółowych kosztorysów
ofertowych mija 30 maja br.
➢ Otrzymano informację o uzyskaniu dofinansowania na realizację 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.:
- „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę instalacji
odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy
Psary”,
- „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).
➢ 17 maja br. w Rybniku odbyło się uroczyste przekazanie umowy o dofinansowanie dla
projektu „Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP w Strzyżowicach”.
➢ 21 maja br. podpisano umowę partnerską w sprawie wspólnego przygotowania i realizacji
projektu pn.: „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie
Gmin Partnerskich”. Liderem porozumienia są Tarnowskie Góry, które w imieniu
11 partnerów złożą wspólny wniosek o dofinansowanie projektu ze środków RPO WSL
2014-2020. W ramach projektu Gmina Psary będzie ubiegać się o dofinansowanie 65 instalacji
fotowoltaicznych, 40 instalacji solarnych i 18 pomp ciepła. Wartość kosztorysów
kwalifikowalnych projektu przypadających na Gminę Psary to 2 144 022,00 zł, a wartość
dofinansowania 1 822 418,70 zł.
➢ 18 maja br. Gmina Psary otrzymała zaproszenie do negocjacji wniosku „Szkoła sukcesu”
w ramach poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.
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W ramach projektu „Szkoła sukcesu” gmina ubiega się o dofinansowanie w wysokości
869 852,02 zł z przeznaczeniem na organizację dodatkowych zajęć rozwijających
i wyrównawczych w czterech szkołach podstawowych na terenie gminy: w Sarnowie,
Strzyżowicach, Gródkowie, Dąbiu.
W zakresie promocji gminy:
➢
Wydano kolejny numer Głosu Gminy Psary.
➢
Zakupiono nagrody na konkursy szkolne.
➢
Przygotowano:
- informator śmieciowy,
- dokumentację fotograficzną gminnych inwestycji,
- listę imprez oraz zgłoszenie na X Europejski Tydzień Sportu
➢
Trwają prace nad gminną stroną internetową.
➢
Na bieżąco uzupełniane są wiadomości na stronie internetowej i gminnym facebooku.
➢
Zostały przesłane wiadomości prasowe do mediów.
W zakresie ochrony środowiska, rolnictwa i zarządzania drogami gminnymi:
➢
Wydano:
- 6 decyzji dotyczących umieszczenia w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń
infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego,
- 4 decyzje zezwalające na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej,
- 3 decyzje zezwalające na lokalizację zjazdu na drodze gminnej.
➢
Przeprowadzono 9 oględzin w terenie drzew zgłaszanych do usunięcia.
➢
Na bieżąco wykonywano zadania wynikające z obowiązku opieki nad bezdomnymi
zwierzętami.
➢
Wydano:
- zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego,
➢
Wystąpiono do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach o wyłączenie Wójta
Gminy Psary oraz o wyznaczenie innego organu do prowadzenia postępowania
administracyjnego i wydania decyzji w sprawie ograniczenia oddziaływania na środowisko
i jego zagrożenia lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego zrealizowanego
przedsięwzięcia pn.: „węzeł komunikujący tereny inwestycyjne z droga krajową Nr 86
w Sarnowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
W zakresie gospodarki mieniem komunalnym i gospodarki nieruchomościami:
➢ 10 maja br. zostały zawarte 3 umowy sprzedaży działek położonych w Górze Siewierskiej na
osiedlu czerwony kamień wylicytowanych w przetargach przeprowadzonych w dniach 4 i 5
kwietnia br.
➢ W związku z przeprowadzonym audytem dotyczącym optymalizacji warunków dostaw
energii elektrycznej jak i dostosowaniem parametrów dystrybucyjnych do aktualnych potrzeb
zarówno w obiektach gminnych jak i na oświetleniu ulicznym zawierane są z Tauronem nowe
umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.
➢ 10 maja br. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży obejmujący działkę położoną w Preczowie przy ul. Szkolnej,
która zostanie zbyta w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania
nieruchomości sąsiedniej stanowiącej własność osoby fizycznej, oraz wykaz nieruchomości
przeznaczonych do wynajęcia i użyczenia obejmujący lokale biurowe zlokalizowane
w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej. Umowa najmu obecnego najemcy wygasa z dniem
31 maja br., wobec powyższego Najemca złożył wniosek o zawarcie kolejnej umowy. Drugi
z lokali przeznaczony do bezpłatnego użyczenia zostanie wykorzystany na dyżury
dzielnicowego Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji KPP w Będzinie.
W zakresie wymiaru i opłat podatków wydano m.in:
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46 decyzji ustalających, korygujących i aktualizacyjnych wymiar podatku.
4 decyzje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
1 decyzję w sprawie stwierdzenia nadpłaty w zobowiązaniu pieniężnym.
3 decyzje o umorzeniu zaległości z tytułu zobowiązania pieniężnego.
10 postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wystawiono m.in:
➢ 51 tytułów wykonawczych w celu ściągnięcia zobowiązania pieniężnego.
➢ 11 upomnień na podatek od środków transportowych.
➢
7 upomnień na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
➢
4 upomnienia na zobowiązania pieniężne od osób prawnych.
W minionym okresie koordynowałem prace jednostek organizacyjnych gminy:
Placówki oświatowe
➢ Zorganizowano m.in.:
- we wszystkich placówkach oświatowych odbyły się uroczyste akademie z okazji rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
- uroczyste obchody Święta Flagi,
- gminny konkurs ekologiczny „Przyjaciele Przyrody”,
- gminny konkurs literacki „Snuj się, snuj bajeczko”,
- gminny turniej piłki ręcznej dziewcząt,
- gminny turniej mini siatkówki dziewcząt i chłopców,
- warsztaty pszczelarskie dla wszystkich grup przedszkolnych,
- wycieczki np. do Ogrodu Botanicznego „Egzotarium” w Sosnowcu, do Muzeum Chleba
w Radzionkowie,
➢ Uczniowie brali udział:
- w gminnym konkursie historycznym „Twarze Niepodległości” (I miejsce dla uczennicy ze
SP w Gródkowie
- w zawodach sportowych „Bieg z flagą” (I miejsce dla drużyny chłopców ze SP
w Gródkowie),
- w gminnym konkursie ekologicznym dla przedszkolaka,
- w konkursie „Mały Ratownik” organizowanym przez PCK w Sosnowcu (I i II miejsce dla
SP w Dąbiu),
- w międzynarodowym konkursie „Kangur Matematyczny 2018” (wyróżnienie dla ucznia ze
SP w Dąbiu),
- w powiatowym konkursie fotograficznym „Piękne są nasze barwy ojczyste” ( III miejsce
dla przedszkolaka z Przedszkola w Sarnowie oraz II i III miejsce dla uczniów z tej szkoły),
- w powiatowym konkursie dziennikarskim „Współczesny patriotyzm” ( wyróżnienie dla
uczennicy ze SP w Sarnowie),
- w ogólnopolskim konkursie: z języka polskiego, z przyrody, z nauk przyrodniczych,
z jęz.angielskiego, z matematyki (uzyskanie tytułów laureatów dla uczniów ze SP
w Sarnowie).
- w regatach „Inter Puchar Zagłębia 2018” w klasie Optimist ( I miejsce dla uczennicy
z ZSP w Strzyżowicach).
- w gminnej przedszkolnej gali tanecznej (grand prix dla przedszkolaków z ZSP
w Strzyżowicach).
➢ Realizowane są programy ze środków unijnych i krajowych.
Szkoła Podstawowa w Psarach
➢ Uczniowie brali udział w:
- XI Diecezjalnym konkursie „Moja kapliczka” w Dąbrowie Górniczej,
- konkursie wiedzy o Janie Pawle II w Sosnowcu,
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➢

Zorganizowano:
- wyjazd do Estonii oraz na Sycylię w ramach programu Erasmus +
- Wyjazd do Oświęcimia w ramach Nauczycielskich Dni Pamięci i Pokoju,
- zajęcia integracyjne w ramach projektu „Rozwińmy skrzydła” w Katowicach,
- piknik rodzinny
- bieg z flagą dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy
Gminny Ośrodek Kultury
➢ W sali w budynku byłej szkoły w Malinowicach odbył się spektakl teatralny dla dzieci
„Pszczółka Kaja i przyjaciele” w wykonaniu Teatru Duet z Krakowa.
➢ W Ośrodku Kultury w Sarnowie:
- odbył się koncert patriotyczny w wykonaniu artystów z Opery Wrocławskiej,
- odbyło się spotkanie Klubu Seniora Podróżnika z pisarką z gminy Psary Emilią Nowak,
- odbyły się uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja, które rozpoczęła msza św.
w kościele pw. Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza w Sarnowie, następnie odbył się
uroczysty przemarsz do Ośrodka Kultury w Sarnowie na część artystyczną.
➢ W Ośrodku Kultury w Preczowie odbyła się kolejna edycja majówki z zumbą,
zorganizowana przez Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary.
➢ Na stadionie LKS Iskra Psary odbył się Gminny Dzień Strażaka.
➢ 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 151 nowych czytelników, w tym 58
czytelników do lat 15.
➢
Wypożyczalnię i czytelnię odwiedziło 1740 czytelników.
➢
Ogółem wypożyczono 2210 jednostek inwentarzowych.
➢
Dla centrali i filii GBP zakupiono 261 pozycji książkowych, w tym 71 drukowanych dużą
czcionką.
➢
Odbyły się:
- dwa pokazy filmowe
- odbył się konkurs humorystyczny dla uczniów klas II Gimnazjum „Śmiej się … z siebie”
- wykłady w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Uniwersytetu Dziecięcego,
- dla uczniów Gimnazjum warsztaty prowadzone przez Pana Michała Zawadkę – pisarza,
trenera personalnego i mówce motywacyjnego
➢
Na zaproszenie GBP przybyli do naszych czytelników autorzy książek dla dzieci
i dorosłych:
- Joanna Olech spotkała się z uczniami młodszych klas ze SP w Gródkowie, Dąbiu
i Strzyżowicach,
- Anna Karpińska przyjechała do czytelników dorosłych,
- Andrzej Grabowski i Paweł Beręsewicz zaprezentowali twórczość uczniom ze SP
w Strzyżowicach, Gródkowie i Sarnowie.
Zakład Gospodarki Komunalnej
➢ Trwają prace budowlane na dwóch zadaniach inwestycyjnych obejmujące budowę i wymianę
sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Malinowicach od SUW przy ul. Wiejskiej do Dąbia ul.
Pocztowa i Krótka o łącznej dł. 3 560,00 m oraz przyłącza o łącznej dł. 1106,00m.oraz budowę
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i wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Brzękowicach Dolnych – Goląszy Bisce –
zbiornik Góra Siewierska, Strzyżowice ul. Parkowa o łącznej dł. 5 400,00m oraz przyłącza
o łącznej dł. ponad 1000,00m.
➢ ZGK rozpoczął budowę sieci wodociągowej na osiedlu czerwony kamień w Górze
Siewierskiej – wytyczono przebieg sieci wodociągowej oraz rozpoczęto zgrzewanie rur PE.
➢ Usunięto 7 awarii na sieci wodociągowej, łącznie zabudowano 12 szt. wodomierzy.
➢ Przeprowadzono odczyty kontrolne wodomierzy na granicach gminy i ujęciach wody.
➢ Trwa serwis pomp na przepompowniach wody celem sprawdzenia poprawności działania
i wydajności pomp.
➢ Zakupiono nową pompę do źródła powierzchniowego w Górze Siewierskiej – w najbliższym
czasie dokonany zostanie montaż pompy.
➢ 27 kwietnia 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:
- hydroforni osiedle czerwony kamień,
- studni wodomierzowej boiska Iskra Psary,
- studni redukcyjnej ul. Wiejska w Sarnowie
- punkcie poboru ul. Dolna 1
Wszystkie próbki spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017r. i są
opublikowane na stronie Zakładu.
➢ Zgodnie z harmonogramem utrzymywany jest porządek na przystankach autobusowych
i czyszczone są tablice ogłoszeniowe.
➢ Dostarczane są kosze na odpady zmieszane do mieszkańców Gminy.
➢ Trwa bieżące utrzymanie porządku na terenie placów zabaw – wykoszono wszystkie place
zabaw oraz trwają naprawy urządzeń zabawowych.
➢ Gospodarze obiektów na bieżąco utrzymują obiekty sportowe o nawierzchni trawiastej
i z poliuretanu.
➢ Wykonano czyszczenie i odgrzybianie boisk wielofunkcyjnych oraz kortu tenisowego.
➢ Zamontowano podgrzewacz gazowy w budynku szatni klubu sportowego Iskra Psary.
➢ Trwają prace:
- związane z renowacja muraw trawiastych na wszystkich obiektach,
- przy budowie miejsc postojowych przy ul. Parkowej w Sarnowie – wykonano nawierzchnię z płyt
ażurowych, rozpoczęto montaż ogrodzenia,
- trwają prace związane ze ścinaniem poboczy na osiedlu czerwony kamień,
- związane z koszeniem poboczy dróg gminnych,
- związane z wymianą zabezpieczeń przedlicznikowych w obiektach komunalnych,
➢ Zakończono remont jednego pomieszczenia w budynku UG Psary.
➢ Rozwieszono i zdemontowano flagi państwowe z okazji święta 3 Maja.
➢ Uporządkowano teren obiektów komunalnych przed licznymi wydarzeniami kulturalnymi
organizowanymi przez Gminę Psary oraz brano udział w ich organizacji.
➢ Został ogłoszony przetarg w zakresie „uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej poprzez
budowę infrastruktury wodociągowej w miejscowości Strzyżowice, Sarnów, Preczów z podziałem
na 2 części: ul. 1 Maja w Strzyżowicach (2 część), ul. Skowronków w Preczowie, ul. Główna
w Sarnowie (1 część).
W zakresie reprezentowania Gminy:
➢ 16.05 – uczestniczyłem w podsumowaniu turnieju II ognie usportowione o puchar Wójta
Gminy Psary, zorganizowanego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2 w Sarnowie;
➢ 17.05 - uczestniczyłem w Sesji Zgromadzenia Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii
w Katowicach;
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➢
17.05. - Pani Wójt brała udział w uroczystym podpisaniu umowy na dofinansowanie wozu
strażackiego dla OSP Strzyżowice, zorganizowanym w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej
➢
w Gotartowicach w Rybniku;
➢ 18.05 – uczestniczyłem w sesji Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
w Tychach;
➢ 19.05– uczestniczyłem w Pikniku Rodzinnym zorganizowanym przez Szkołę Podstawową
w Dąbiu;
➢ 20.05- uczestniczyłem w organizacji wyścigu w kolarstwie szosowym Bike Atelier Road;
➢ W okresie międzysesyjnym przyjęliśmy z Panią Wójt 10 interesantów.
Wójt
/-/ Tomasz Sadłoń
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