Psary, dnia 23.04.2018r.

Informacja międzysesyjna
za okres od 28.03.2018r. do 26.04.2018r.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo
W marcu dochody wyniosły: 5.728.126,07 zł
w tym:
➢ dotacje w wysokości: 1.503.755,00 zł
➢ subwencje w wysokości: 725.311,00 zł
➢ oraz pozostałe dochody w wysokości: 3.499.060,07 zł
Wydatki zrealizowano na kwotę 5.240.937,96 zł
Przygotowano na dzisiejszą sesję 7 projektów uchwał.
W okresie objętym informacją Pan Wójt wydał 16 zarządzeń w następujących sprawach:
➢ Ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy (Sarnów
ul. Parkowa, Preczów ul. Sosnowa, Psary ul. Szkolna),
➢ Ogłoszenia I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych
w Malinowicach,
➢ Ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej
w Górze Siewierskiej.
➢ Przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Psary (w sprawie
podziału Gminy Psary na stałe obwody głosowania).
➢ 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.
➢ Zmiany Zarządzenia Nr 0152/39/2009 Wójta Gminy Psary z dnia 16 czerwca 2009 roku
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy
w Psarach”.
➢ Powołania zespołu do spraw ustalania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
➢ Powołania komisji do spraw brakowania odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń.
➢ Powołania komisji odbiorowej zadania inwestycyjnego:
- budowa oświetlenia odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Psary – zad. Nr 1 Psary
ul. Malinowicka
➢ Powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na:
- budowę drogi gminnej Brzękowice Wał w zakresie nawierzchni, kanalizacji deszczowej,
chodnika i oświetlenia,
- projektu„E-Psary – zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie
Gminy Psary – dostawy”,
- „Termomodernizację i przebudowę budynku byłej szkoły podstawowej w Goląszy
Górnej”.
➢ Zmian w budżecie oraz planie finansowym gminy na 2018 rok
➢ Poszerzenia składu Komisji Rekrutacyjnej ds. przeprowadzenia procedury naboru na wolne
stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Psary.
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➢ Wprowadzenia zmian do Zarządzenia Wójta Gminy Psary z 26 października 2017r.
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w Gminie Psary.
➢ Zmiany składu komisji powołanej zarządzeniem z dnia 26 marca 2018r. do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „przebudowę drogi gminnej
Brzękowice Wał w zakresie nawierzchni, kanalizacji deszczowej, chodnika i oświetlenia”.
W okresie objętym informacją Pan Wójt zawarł 11 umów:
➢ Z Panem Grzegorzem Loranty prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Duet”
Usługi Drogowo – Mostowe z Zawiercia na „zagospodarowanie terenu byłej szkoły
w Malinowicach”. Termin realizacji umowy do 31 sierpnia br. Umowa została zawarta na
łączną kwotę brutto 714 407,60 zł.
➢ Z Panią Marią Mularską prowadzącą działalność gospodarczą jako Gospodarstwo
Ogrodnicze Tadeusz Mularski na wykonanie zadania „rozbudowa ul. Jasnej w Sarnowie
polegająca na budowie zatoki postojowej dla pojazdów ciężarowych oraz remoncie
nawierzchni w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego”.
➢ Z Panem Zdzisławem Michniewskim i Panią Lucyną Jeszke prowadzącymi Zakład Usług
Rolniczo – Komunalnych s.c. z siedzibą w Psarach do wywozu nieczystości ciekłych
z budynków.
➢ Z Powiatem Będzińskim reprezentowanym przez Starostę i Wicestarostę Będzińskiego na
udzielenie z budżetu „powiatowi” pomocy finansowej z przeznaczeniem dla Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie na dofinansowanie zakupu sprzętu.
➢ Z Powiatem Będzińskim, z upoważnienia którego działa p.o. Dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy w Będzinie na zorganizowanie stażu.
➢ Z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na
udzielenie pożyczki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „budowa 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”.
➢ Z Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolią z siedzibą w Katowicach o udzielenie pomocy
finansowej w formie dotacji celowej:
- na realizację projektu „budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Psary”,
- „Termomodernizacja i przebudowa części budynku remizy OSP w Strzyżowicach wraz
z zagospodarowaniem terenu wokół budynku w celu utworzenia Centrum Usług
Społecznych”,
- „Termomodernizacja i przebudowa budynku OSP w Górze Siewierskiej”
➢ Z firmą POLNet. TV Sp.zo.o. z siedzibą w Katowicach o świadczenie usług
telekomunikacyjnych – dostęp do internetu.
Ponadto, Pan Wójt zawarł:
➢ porozumienie pomiędzy powiatem będzińskim dot. przekazania Gminie Psary środków na
wykonanie zadań z zakresu obrony cywilnej (na konserwację i utrzymywanie systemów
alarmowych).
W poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu zrealizowano m.in. następujące zadania:
W zakresie ewidencji ludności:
➢ zameldowało się na pobyt stały 44 osoby, na pobyt czasowy 3 osoby,
➢ zameldowano 7 noworodków, odnotowano 18 zgonów mieszkańców naszej gminy;
➢ przyjęto 101 wniosków o wydanie dowodu osobistego i wydano 150 dowodów osobistych.
W zakresie działalności gospodarczej zostało wprowadzonych:
➢ 33 zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w tym:
- 7 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- 15 zaświadczeń o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
2

- 3 decyzje o zawieszeniu działalności gospodarczej,
- 6 decyzji o wznowieniu działalności gospodarczej.
- 2 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 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, aktualnie
trwają prace przy konstrukcji żelbetonowej pod fotele.
- budowa budynku socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą Klubu
Sportowego w Sarnowie. Cena brutto: 1.675.000,00 zł. 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, trybuny oraz
zakończona została budowa nawodnienia i drenażu płyty boiska. Wykonawca przystąpił do prac
porządkowych celem przygotowania obiektu do odbioru. ZGK wykonał nowe przyłącze wody
do budynku.
- 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. Po wykonaniu instalacji elektrycznych Wykonawca przystąpił do
wykonania tynków wewnętrznych i wylewek w budynku. Aktualnie trwają prace przy
wykonaniu ostatniej warstwy z papy termozgrzewalnej na dachu budynku. Wkrótce
Wykonawca przystąpi do wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych.
➢ 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.
➢ 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, wkrótce Wykonawca
przystąpi do korytowania drogi w celu wykonania nowej konstrukcji pod nawierzchnie z kostki
betonowej.
➢ 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 sali bankietowej.
➢ zagospodarowanie terenu byłej szkoły w Malinowicach. Cena brutto 714 407,60 zł. Termin
realizacji do 31 sierpnia br. Przekazano plac budowy.
➢ 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.
Przekazano plac budowy.
➢ Zadania projektowe w trakcie realizacji:
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- 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. Pracownia projektowa przekazała
kompletną dokumentację projektowo kosztorysową do sprawdzenia.
- 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.
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
➢ Złożono:
- wniosek o dofinansowanie projektu „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru
funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Gmina Psary” w ramach naboru
ogłoszonego dla działania 5.3 RPO WSL. Gmina Psary aplikuje o dofinansowanie tego
zadania w maksymalnej kwocie 2.868.750,00 zł.
- trzy wnioski o dofinansowanie zielonych pracowni w ramach środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla:
- Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Strzyżowicach na
EKOlaboratorium badaczy przyrody,
- Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sarnowie na „Ocean
wiedzy”,
-Szkoły Podstawowej w Dąbiu na „Dar natury”
➢ Gmina podpisała umowę na „Lokalnego Animatora Sportu”, finansowanego ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej organizowanego przez Fundację Orły Sportu.
➢ Trwa przygotowanie:
- zapotrzebowania udzielenia zamówienia publicznego na zakup 2 szt. laptopów i z 2 szt.
drukarek dla Klubu Sportowego Góra Siewierska i Strzyżowice w ramach realizacji funduszu
sołeckiego
➢ Podpisano umowę o dofinansowanie projektu Odnawialne źródła energii w Gminie Psary
w ramach działania 4.1 Odnawialne źródła energii, poddziałanie 4.1.1 Odnawialne źródła
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energii – ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020.
Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 314.330,63 zł.
➢ Zakończono IV nabór do projektu „Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii
w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary”. W ramach naboru wpłynęło 91
wniosków od mieszkańców.
➢ Otrzymano pierwsze transze dotacji z Górnośląskiego Związku Metropolitalnego w ramach
projektów:
- budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Psary
- termomodernizacja i przebudowa budynku OSP w Górze Siewierskiej
- termomodernizacja i przebudowa części budynku remizy OSP w Strzyżowicach wraz
z zagospodarowaniem terenu wokół budynku w celu utworzenia Centrum Usług
Społecznych.
➢ Instytucje przyznające środki zewnętrzne przeprowadziły dwie kontrole projektów:
- 5 i 6 kwietnia br. przeprowadzono kontrolę projektu „Instalacja systemów
fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Psary” - kontrola
z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego – wynik kontroli: bez zastrzeżeń.
-18 kwietnia br. przeprowadzono kontrolę projektu „Zielona Pracownia w SP w
Gródkowie” - kontrola z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej – wynik kontroli: bez zastrzeżeń.
W zakresie promocji gminy:
➢
Wydano kolejny numer Głosu Gminy Psary.
➢
Zakupiono nagrody na konkursy szkolne.
➢
Przygotowano:
- zaproszenia na Dzień Strażaka
- informator śmieciowy,
- tablicę informacyjną Park Żurawiniec,
- materiały i wysłano zgłoszenie do rankingu „Perły samorządu 2018”
- dokumentację fotograficzną gminnych inwestycji
➢
Przeprowadzono zapytanie ofertowe zakupu nagród dl KS Sarnów w Turnieju o Puchar
Wójta Gminy Psary 2017.
➢
Na bieżąco uzupełniane są wiadomości na stronie internetowej i gminnym facebooku.
➢
Zostały przesłane wiadomości prasowe do mediów.
W zakresie realizacji zadań oświatowych:
➢ Opracowano:
- raport półroczny w SIO
- roczne sprawozdanie finansowe za 2017 rok
➢
Trwa realizacja:
- II raty stypendiów szkolnych dla uczniów
- wniosków o refundację tzw. zielonej szkoły
➢
Trwa nadzór obowiązku nauki do lat 18
W zakresie ochrony środowiska, rolnictwa i zarządzania drogami gminnymi:
➢
Wydano:
- 9 decyzji dotyczących umieszczenia w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń
infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego,
- 6 decyzji zezwalające na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej,
- 5 decyzji zezwalających na lokalizację zjazdu na drodze gminnej.
➢
Przeprowadzono 8 oględzin w terenie drzew zgłaszanych do usunięcia.
➢
Na bieżąco wykonywano zadania wynikające z obowiązku opieki nad bezdomnymi
zwierzętami.
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➢

Wydano:
- zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego,
- decyzję w sprawie odmowy nakazania właścicielce działek położonych w Strzyżowicach
przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom
powstałym na działce sąsiedniej położonej w Strzyżowicach.
- postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia
mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na odzysku
odpadów tworzyw sztucznych w procesach:
- R3 w celu wytworzenia komponentu spełniającego wymogi dla konkretnych
produktów, do wykorzystania w pierwotnym celu lub innych,
- R12 w celu rozdzielenia, sortowania na części odpadów za pomocą ręcznej
segregacji oraz niestacjonarnych urządzeń technicznych: na działce położonej w Dziewkach,
na terenie Gminy Siewierz.
➢
Przekazano do SKO w Katowicach odwołanie od decyzji w sprawie zwrotu podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
W zakresie gospodarki mieniem komunalnym i gospodarki nieruchomościami:
➢ 4 i 5 kwietnia br. zostały przeprowadzone przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 12
działek położonych w Górze Siewierskiej na osiedlu czerwony kamień. Wylicytowane zostały
4 działki. Dla 3 działek termin zawarcia aktów notarialnych został ustalony na 10 maja br.,
natomiast dla jednej działki na 26 lipca 2018r.
➢ 17 kwietnia br. został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 5 działek
położonych w Malinowicach na osiedlu Malinowice II. Przetarg został zaplanowany na 21
maja br.
➢ 9 kwietnia br. została zawarta umowa z Panem Jarosławem Mrozem prowadzącym firmę JSM
ONYX na wykonanie audytu opłat dystrybucyjnych kosztów dystrybucji energii elektrycznej.
Wykonawca wykonał świadczenie usług doradczych w zakresie optymalizacji warunków
dostaw energii elektrycznej jak i doradztwo w zakresie procedury dostosowania parametrów
dystrybucyjnych do aktualnych potrzeb zarówno w obiektach gminnych jak i na oświetleniu
ulicznym. Jak wynika z protokołu zdawczo – odbiorczego z wykonania zleconej usługi
optymalizacji opłat dystrybucyjnych zakłada się zmniejszenie opłat dystrybucyjnych za
energię elektryczną o kwotę ok. 42 800 zł rocznie. Obecnie Wykonawca złożył wnioski do
Tauronu o zmianę warunków umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.
Zakłada się, iż zmiany będą obowiązywały od najbliższego okresu rozliczeniowego
przypadającego w miesiącu maju br.
W zakresie wymiaru i opłat podatków wydano m.in:
➢ 42 decyzje ustalających, korygujących i aktualizacyjnych wymiar podatku.
➢
7 decyzji w sprawie stwierdzenia nadpłaty w zobowiązaniu pieniężnym.
➢
3 decyzje o umorzeniu zaległości z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
➢
1 decyzję o umorzeniu zaległości z tytułu zobowiązania pieniężnego.
➢
5 postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wystawiono m.in:
➢ 92 upomnienia na zobowiązania pieniężne.
➢ 81 upomnień na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
➢ 3 zaświadczenia o płatności podatku.
➢ 2 zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach.
W minionym okresie Pan Wójt koordynował prace jednostek organizacyjnych gminy:
Placówki oświatowe
➢ Zorganizowano m.in.:
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- gminny konkurs plastyczny „Magiczny świat baśni”,
- XIV edycję gminnego przeglądu teatralnego „Spotkania z Melpomeną”,
- gminny konkurs dla przedszkolaków „Zwiastuny wiosny”,
- VI gminny konkurs regionalny „Zagłębie Dąbrowskie – Moja Mała Ojczyzna”,
- gminny konkurs plastyczny „Magiczny świat baśni” ( I miejsce dla SP w Dąbiu),
- spotkanie z Policją – pogadankę na temat bezpieczeństwa, oraz spotkanie z byłym
dziennikarzem radiowym i rzecznikiem prasowym (warsztaty przeprowadzania wywiadu).
Uczniowie brali udział:
- w gminnym konkursie ortograficznym „O pióro Wójta Gminy Psary” (I miejsce dla
uczennicy z ZSP w Sarnowie),
- w ogólnopolskim dyktandzie pt.: „Łamaniec ortograficzny” ( tytuł szkolnego mistrza
ortografii dla uczennicy z ZSP w Sarnowie),
- w ogólnopolskim konkursie z jęz. angielskiego „Galileo” (tytuł laureata oraz zdobycie
wyróżnienia dla uczniów z ZSP w Sarnowie)
- w ponadregionalnym festiwalu piosenki „Szanujmy wspomnienia” (II miejsce dla
dziewczynki z przedszkola z grupy Mądre Sowy z Sarnowa).
- w turnieju tenisa stołowego o puchar Wójta Gminy Psary
- w Gali Tanecznej w Tąpkowicach (I miejsce dla grupy tanecznej z ZSP w Strzyżowicach),
- w Regatach Żeglarskich (III miejsce dla ucznia z ZSP w Strzyżowicach),
- w ogólnopolskim młodzieżowym konkursie krajoznawczym „Moja Ojcowizna”
(II miejsce dla gromady zuchowej z ZSP w Strzyżowicach – eliminacje wojewódzkie),
Ponadto, Zespół Szkolno Przedszkolny w Sarnowie zakwalifikował się do projektu
„Konkurs Zielona _ Pracownia _ Projekt 2018” organizowany przez WFOŚiGW
w Katowicach.
Ponadto:
- wolontariusze ze szkolnego Klubu Wolontariatu w Gródkowie brali udział w kweście
ulicznej na rzecz Hospicjum Onkologicznego w Będzinie „Dla ciebie żonkil dla chorego
nadzieja” (we współpracy z Fundacja Pro Salute), oraz w Happeningu Żonkilowym, który
odbył się przed Ośrodkiem Kultury w Będzinie. Podczas happeningu dziewczynki ze szkoły
zaprezentowały się w pokazie tanecznym.
Realizowane są programy ze środków unijnych i krajowych.
Szkoła Podstawowa w Psarach
Uczniowie brali udział w:
- egzaminie gimnazjalnym
- warsztatach papierniczych „Kalander” dla klas siódmych
Zorganizowano:
- wyjazd do Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie,
- wyjazd na zajęcia do Biblioteki Śląskiej w Katowicach,
- wyjazd do Teatru Dzieci Zagłębia na spektakl „Zorro”
W ramach programu Erasmus + uczniowie wraz z nauczycielami brali udział
w zagranicznym wyjeździe do Finlandii
Gminny Ośrodek Kultury
W Ośrodku Kultury w Gródkowie odbył się:
- odbył się Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Psary,
- odbył się popis muzyczny dla dzieci i młodzieży uczęszczającej na zajęcia nauki gry na
pianinie.
Na sali gimnastycznej w SP w Psarach odbył się Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta
Gminy Psary.
Uczestniczka zajęć z ceramiki prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury zajęła
I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Magia roślin”.
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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 65
czytelników do lat 15.
➢
Wypożyczalnię i czytelnię odwiedziło 1283 czytelników.
➢
Ogółem wypożyczono 1471 jednostek inwentarzowych.
➢
Dla centrali i filii GBP zakupiono 132 pozycje książkowe.
➢
Zorganizowano:
- spotkanie z Panem Cezarym Harasimowiczem – aktorem, autorem scenariuszy filmowych
i pisarzem,
- spotkanie z Panem Krzysztofem Pankiewiczem – autorem książki „Czwarty żywioł –
Polska”,
➢
Odbyły się:
- wykłady w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Uniwersytetu Dziecięcego,
- warsztaty drukarskie dla uczniów 5 klas VII które poprowadziła firma „Kalander”.
➢
Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z Będzina zaprezentowali naszym mieszkańcom
humorystyczne, słowno – muzyczne przedstawienie z okazji Światowego Dnia Inwalidów
i Osób Niepełnosprawnych. Impreza wzbogacona była kiermaszem wyrobów
dekoracyjnych wykonanych przez artystów.
Zakład Gospodarki Komunalnej
➢ 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 Krótka o łącznej dł. 3 560,00 m oraz przyłącza o łącznej dł. 1106,00m.
➢ Usunięto 6 awarii na sieci wodociągowej, łącznie zabudowano 22 szt. wodomierzy.
➢ Przeprowadzono odczyty kontrolne wodomierzy na granicach gminy i ujęciach wody.
➢ 27 marca 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:
- Stacji Uzdatniania Wody w Malinowicach
- Źródle SD1 w Dąbiu
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.
➢ 15 kwietnia br. zakończono tzw. akcję zima na terenie Gminy.
➢ Ustawiono kabiny toaletowe przy placach zabaw i rozpoczęto bieżące utrzymanie porządku na
terenie placów zabaw.
➢ Dokonano pięcioletniego przeglądu placów zabaw – trwają naprawy urządzeń zabawowych.
➢ Zakończono remont dróg gminnych (kruszywem) ul. Belna (dojazd do posesji 149).
➢ Zakończono budowę odwodnienia przy ul. Podgórnej w Sarnowie.
➢ Trwa montaż urządzeń do ćwiczeń, ławek i koszy parkowych w Parku Żurawiniec.
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Trwają prace przy budowie miejsc postojowych przy ul. Parkowej w Sarnowie.
Trwają prace związane ze ścinaniem poboczy na osiedlu czerwony kamień.
W zakresie reprezentowania Gminy:

➢ 03.04. – Pan Wójt uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych starosty będzińskiego
Ś.P. Krzysztofa Malczewskiego.
➢ 05.04. - Pan Wójt uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Śląskiego Związku Gmin
i Powiatów w Katowicach.
➢ 06.04. – Pan Wójt uczestniczył w kolejnej edycji przeglądu małych form teatralnych "Szkolne
Spotkania z Melpomeną" zorganizowanego w Sxzkole Podstawowej w Gródkowie.
➢ 10.04.–
Pan Wójt uczestniczył w podsumowaniu zawodów piłki ręcznej chłopców
zorganizowanych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2 w Sarnowie.
➢ 12.04. - Pan Wójt uczestniczył w podsumowaniu konkursu o pióro Wójta zorganizowanym
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2 w Sarnowie.
➢ 22.04. - Pani Sekretarz uczestniczyła w koncercie patriotycznym zorganizowanym w Ośrodku
Kultury w Sarnowie.
➢ W okresie międzysesyjnym Pan Wójt i Pani Zastępca Wójta przyjęli 12 interesantów.
Zastępca Wójta Gminy Psary
/-/ Marta Szymiec
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