Psary, dnia 19.06.2018r.

Informacja międzysesyjna
za okres od 24.05.2018r. do 27.06.2018r.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo
W maju dochody wyniosły: 5.194.443,76 zł
w tym:
➢ dotacje w wysokości:1.508.681,70zł
➢ subwencje w wysokości: 725.311,00 zł
➢ oraz pozostałe dochody w wysokości: 2.960.551,06 zł
Wydatki zrealizowano na kwotę 4.527.751,16 zł
Przygotowano na dzisiejszą sesję 13 projektów uchwał.
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

W okresie objętym informacją wydałem 20 zarządzeń w następujących sprawach:
Ogłoszenia II przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych
w Górze Siewierskiej,
Ogłoszenia I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych
w Malinowicach,
Przeprowadzenia
konsultacji
społecznych
dotyczących
zmiany
uchwały
Nr XXXII/376/2017 Rady Gminy Psary z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie gminnego bonu
żłobkowego.
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. i Uchwałą Nr XXXIX/471/2018 Rady Gminy
Psary z dnia 28 marca 2018r.
Wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych.
Wprowadzenia do użytku służbowego Polityki Ochrony Danych i Instrukcji Zarządzania
Systemem Informatycznym Urzędu Gminy Psary.
Zmiany Zarządzenia nr 0152/10/2018 z dnia 7 lutego 2008r. w sprawie wprowadzenia
„Regulaminu pracy”.
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”.
Zmian w budżecie oraz planie finansowym gminy na 2018r. (2 zarządzenia)
Powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach.
Powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
- na remont ul. Malinowickiej w Psarach, ul. Kościelnej w Dąbiu oraz budowę chodnika
wraz z odwodnieniem przy ul. Szopena w Górze Siewierskiej z podziałem na trzy części.
- w zakresie przebudowy drogi gminnej Brzękowice Wał w zakresie nawierzchni,
kanalizacji deszczowej, chodnika i oświetlenia.
- w zakresie przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy Psary z podziałem na dwie
części”.
- na zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy w Psarach.
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➢ Upoważnienia dla pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach do prowadzenia
postępowań w zakresie zadań określonych w przepisach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży
i rodzin „Za życiem” z wyłączeniem wydawania decyzji.
➢ Upoważnienia dla pracownika OPS w Psarach do prowadzenia postępowań w sprawie
świadczeń rodzinnych z wyłączeniem wydawania decyzji.
➢ Upoważnienia dla pracownika OPS w Psarach do prowadzenia postępowań z wyłączeniem
wydawania decyzji administracyjnych w sprawie świadczenia wychowawczego.
➢ Upoważnienia dla pracownika OPS w Psarach do podejmowania działań wobec dłużników
alimentacyjnych, prowadzenia postępowania z wyłączeniem wydawania w tych sprawach
decyzji.
➢ Wprowadzenia zmian do Zarządzenia Wójta Gminy Psary z dnia 26 października 2017r.
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w Gminie Psary.
W okresie objętym informacją zawarłem 20 umów:
➢ Z Panem Hubertem Włodarkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U.
Włodarek z Kruszyna na realizację zadania pn.: „wzmocnienie dźwigarów stalowych dachu
sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach”.Termin realizacji zadania do
16 lipca br. Umowa została zawarta na kwotę brutto 59 990,00 zł.
➢ Z Panem Włodzimierzem Jasicą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą
„Elektroinwest” z Będzina na:
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania
„termomodernizacja szkoły podstawowej w Strzyżowicach”. Termin realizacji zadania do
31 października br. Umowa została zawarta na łączną kwotę brutto 6 150,00 zł.
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego
„budowa żłobka i przedszkola w Psarach”.Termin realizacji zadania do dnia 28 czerwca
2019r. Umowa została zawarta na łączną kwotę brutto 14 738,00 zł.
pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania
inwestycyjnego pn.: „aranżacja sali biesiadnej oraz remont kuchni i pomieszczeń
pomocniczych w OSP Preczów”. Termin realizacji do 31 października br. Umowa została
zawarta na łączną kwotę brutto 1 230,00 zł.
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego
pn.: „budowa zagospodarowania otoczenia budynku gminnego w Malinowicach”. Termin
realizacji do 31 lipca br. Umowa została zawarta na łączną kwotę brutto 2 460,00 zł.
➢ Z Gminnym Centrum Medycznym Psary Sp. zo.o umowę powierzenia przetwarzania
danych osobowych w zakresie świadczenia profilaktycznej opieki zdrowotnej z zakresu
służby medycyny pracy.
➢ Z Panem Michałem Karczewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą
„COM” z siedzibą w Warszawie na zakup i dostawę sprzętu komputerowego.
➢ Z firmą Horpol Sp.zo.o ze Starej Iwicznej na dostawę 4 sztuk defibrylatorów oraz toreb
ratowniczych z deską ortopedyczną i szynami Kramera w ramach zadania „doposażenie
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Psary w sprzęt ratowniczy w ramach
środków Funduszu Sprawiedliwości”.
➢ Z Panem Marcinem Dejasem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Centrum
Komputerowe Planeta z siedzibą w Tychach na „zakup i dostawę sprzętu komputerowego”.
➢ Z OSP w Goląszy Brzękowicach na udzielenie dotacji celowej (250 000 zł) z budżetu
Gminy na zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla jednostki OSP w Goląszy
Brzękowicach.
➢ Z Panem Władysławem Gawronem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą
Zakład Usług Brukarskich Produkcyjno – Handlowych z siedzibą w Będzinie na wykonanie
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robót budowlanych w ramach zadania „przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy
z podziałem na sześć części:
- część 3: budowa chodnika wraz z odwodnieniem w drodze powiatowej 4747S ul. Dolna
w Dąbiu,
- część 4: budowa chodnika wraz z odwodnieniem w drodze powiatowej 4783S w Goląszy
Bisce.
➢ Z Panem Łukaszem Kyrczem i Panią Teresą Kyrcz prowadzącymi działalność gospodarczą
pod nazwą „Drogrem” s.c. z Bytomia na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania
„przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy z podziałem na sześć części:
- część 1: budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej 4713S ul. Belnej
w Strzyżowicach”,
- część 6: przebudowa drogi powiatowej 3204S – budowa chodnika przy ul. Kościuszki
w Górze Siewierskiej.
Ponadto, zawarłem:
➢ umowę o świadczenie profilaktycznej opieki zdrowotnej z zakresu służby medycyny pracy
(w zakresie wykonywania badań: wstępnych, okresowych, kontrolnych).
➢ umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej (ze Stowarzyszeniem Emerytów i Rencistów „Aktywny Senior” z Psar).
➢ porozumienie z Komendą Powiatową Policji w Będzinie na przekazanie Policji środków
finansowych (1 500 zł) na dofinansowanie nagród dla wyróżniających się funkcjonariuszy
Komisariatu Policji w Wojkowicach.
➢ porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach na przekazanie Policji
środków finansowych (8 500 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów sprzętu
transportowego lub sprzętu techniki policyjnej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji
w Będzinie.
➢ umowę najmu części budynku OSP w Psarach z przeznaczeniem na zorganizowanie
spotkania okolicznościowego.
➢ z mieszkańcem Gminy umowę użyczenia stojaka trzystanowiskowego na worki foliowe do
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
W poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu zrealizowano m.in. następujące zadania:
W zakresie ewidencji ludności:
➢ zameldowało się na pobyt stały 31 osób, na pobyt czasowy 12 osób,
➢ zameldowano 4 noworodków, odnotowano 8 zgonów mieszkańców naszej gminy;
➢ przyjęto 95 wniosków o wydanie dowodu osobistego i wydano 125 dowodów osobistych.
W zakresie działalności gospodarczej zostało wprowadzonych:
➢ 17 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w tym:
- 3 zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- 11 zaświadczeń o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- 2 decyzje o zawieszeniu działalności gospodarczej,
- 1 decyzję 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, wylana została płyta stropowa pod widownią. Aktualnie na ukończeniu są prace
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przy elewacji sali widowiskowej, w pomieszczeniach kotłowni trwa montaż kotłów
gazowych i pomp ciepła. Wykonana została również podbudowa pod powierzchnie
utwardzone, wkrótce wykonawca przystąpi do wykonania ogrodzenia tylnej części działki.
- 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 trwają prace przy termomodernizacji ścian zewnętrznych,
a wewnątrz budynku wykonane zostały okładziny z płytek na ścianach pomieszczeń kuchni
i sanitarnych, na ukończeniu są okładziny na posadzkach. Rozpoczęto prace malarskie
wewnątrz budynku, na dachu przystąpiono do montażu konstrukcji pod układ klimatyzacji.
- 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, konstrukcja
drogi pod nawierzchnie z kostki betonowej oraz zabudowywane są krawężniki. Aktualnie
trwają prace przy układaniu nawierzchni 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.
Wykonawca zgłosił zakończenie robót, wszczęta została procedura odbioru inwestycji.
- 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. Aktualnie trwają prace przy
korytowaniu pod nawierzchnie utwardzone.
- 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 obiekt i przystąpił do prac ziemnych.
- 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. Trwają prace przy budowie
szałunków pod fundamenty oraz wykonywane jest zbrojenie ław fundamentowych.
- zagospodarowanie terenu przedszkola przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sarnowie.
Termin realizacji zadania do 16 sierpnia br. Wykonawca wykonał wytyczenie geodezyjne
obiektu.
➢ Zadania projektowe w trakcie realizacji:
- 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 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.
- 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:
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➢

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
- odnawialne źródła energii na terenie Gminy Psary
- Rozwińmy skrzydła.
➢ Zaktualizowano listę wykonawców na termomodernizację tj. docieplenie ścian,
dachów/stropodachów i/lub wymianę okien w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji
na terenie Gminy Psary”.
➢ Zarząd WFOŚiGW w Katowicach wyraził zgodę na dofinansowanie zadania
„termomodernizacja budynków jednorodzinnych w ramach PONE na terenie Gminy Psary –
etap II. Zadanie zostało przewidziane w formie pożyczki w kwocie do 683 200 zł.
➢ Trwa przygotowanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy dla projektów, które
otrzymały dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020 z poddziałania 4.3.1. Efektywność
energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT
Subregionu Centralnego:
- „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę instalacji
odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy
Psary. Wnioskowane dofinansowanie 1 560 143,70 zł. Koszt całkowity 2 645 407,71 zł.
- „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Goląszy Górnej”. Wnioskowane
dofinansowanie 549 343,11 zł, koszt całkowity 1 320 306,20 zł.
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach”. Wnioskowane
dofinansowanie 1 273 388,44 zł, koszt całkowity 1 606 003,31 zł.
- „Termomodernizacja budynku OSP w Górze Siewierskiej”. Wnioskowane dofinansowanie
479 580,37 zł, koszt całkowity 1 356 602,53 zł.
- „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary”.
Wnioskowane dofinansowanie 693 477,65 zł, koszt całkowity 1 907 542,95 zł.
➢ Otrzymano dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pn.: „Dary
natury w SP w Dąbiu” w kwocie 29 848,38 zł i „Ocean wiedzy” w SP przy ZSP w Sarnowie
w kwocie 27 168,00 zł, w ramach konkursu Zielona Pracownia 2018.
➢ Gmina otrzyma pomoc finansową ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach
konkursu przedsięwzięć inicjatyw lokalnych na zadanie „zagospodarowanie terenu
przedszkola przy ZSP w Sarnowie” w kwocie 60 000 zł brutto.
➢ 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.
➢ Trwa realizacja funduszu sołeckiego Góra Siewierska i Strzyżowice.
W zakresie promocji gminy:
➢
Wydano kolejny numer Głosu Gminy Psary.
➢
Zakupiono nagrody na konkursy szkolne.
➢
Przygotowano:
- informator śmieciowy,
- harmonogram odbioru odpadów do GGP,
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- materiał do filmu z budowy żłobka i przedszkola w Parach,
- sprawozdanie z X Europejskiego Tygodnia Sportu dla wszystkich
➢
Trwają prace:
- nad gminną stroną internetową,
- nad informatorem Zamieszkaj w Gminie Psary
➢
Na bieżąco uzupełniane są wiadomości na stronie internetowej i gminnym facebooku.
➢
Zostały przesłane wiadomości prasowe do mediów.
W zakresie realizacji zadań oświatowych:
➢ Opracowano:
- sprawozdanie do Kuratorium Oświaty dot. nauczycieli z gminy Psary, którzy planują ubiegać się
o wyższy stopień awansu zawodowego,
- informację o wykorzystaniu dotacji na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej
w szkołach podstawowych
➢ Trwa:
- rozliczenie merytoryczne dotacji do programu „Aktywna tablica”,
- koordynacja działań KIR (Krajowej Izby Rozliczeniowej) i Librusa dot. płatności w szkołach
w ramach programu E-Psary
➢ Wystąpiono z wnioskiem o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy
w roku 2018 na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne do przedmiotów
przyrodniczych w szkołach podstawowych.
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 3 oględziny 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:
➢ 21 maja br. zostały przeprowadzone przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 5 działek
położonych w Malinowicach. Wszystkie działki zostały wylicytowane. Zawarcie umów
sprzedaży zostało zaplanowane na czerwiec i lipiec br.
➢ 12 czerwca br. zostały ogłoszone II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 8 działek
położonych w Górze Siewierskiej na osiedlu czerwony kamień, które nie zostały
wylicytowane w przetargach przeprowadzonych w dniach 4 i 5 kwietnia br. oraz I przetargi
ustne nieograniczone na sprzedaż kolejnych 4 działek położonych w Malinowicach. Przetargi
na sprzedaż działek w Górze Siewierskiej zostały zaplanowane na 16 lipca br., natomiast
przetargi na sprzedaż działek w Malinowicach zostały zaplanowane na 18 lipca br.
W zakresie wymiaru i opłat podatków wydano m.in:
➢
4 decyzje ustalające, korygujące i aktualizacyjne wymiar podatku.
➢
5 decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
➢ 1 decyzję o umorzeniu zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Wystawiono m.in:
➢ 2 zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach,
➢ 2 wezwania do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
➢ 2 upomnienia na zobowiązanie pieniężne od osób prawnych,
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➢ 1 upomnienie na podatek od środków transportowych.
W minionym okresie koordynowałem prace jednostek organizacyjnych gminy:
Placówki oświatowe
➢ Zorganizowano m.in.:
- gminny konkurs wiedzy o Unii Europejskiej,
- gminny przegląd piosenki dziecięcej (I miejsce dla SP w Gródkowie),
- gminny turniej baśniowy dla klas IV,
- spotkanie z policjantem w ramach akcji „Bezpieczne wakacje”,
- gminny konkurs o bezpieczeństwie „Bezpieczny przedszkolak”,
- piknik rodzinny,
- gminny konkurs plastyczny „Moja ulubiona książka”,
- tydzień sportu,
➢ Uczniowie brali udział:
- w wyścigu kolarskim,
- w I Powiatowym Konkursie Dziennikarskim (III miejsce dla uczennicy z ZSP
w Strzyżowicach),
- w gminnym konkursie plastycznym „Moja Ziemia – czysty świat” (I miejsce dla dla SP
w Dąbiu, II miejsce dla ZSP w Strzyżowicach),
- w gminnym konkursie matematycznym „Władca liczb”,
- w Spartakiadzie Leśnej w Siewierzu (I miejsce dla SP w Dąbiu),
- w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej Olimpus z historii (tytuł laureata dla uczniów
ze SP w Gródkowie),
- w międzynarodowym konkursie matematycznym „Kangur matematyczny 2018”
(wyróżnienie dla uczennicy ze SP w Gródkowie),
- w ogólnopolskim konkursie z języka angielskiego „Panda” (tytuł laureata dla uczennicy
z ZSP w Sarnowie),
- w ogólnopolskim konkursie dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych „Gdybyśmy mogli zamieszkać w książce” (nagroda dla SP w Dąbiu),
- w wojewódzkim konkursie „Mały Ratownik” organizowanym przez PCK w Sosnowcu
( III miejsce dla SP w Dąbiu),
➢ Realizowane są programy ze środków unijnych i krajowych.
➢ Projekt realizowany przez SP w Gródkowie pn. „Wszystko jest … matematyką” zdobył
dofinansowanie w wysokości 5 000 zł w konkursie grantowym Fundacji Mpotęga
Szkoła Podstawowa w Psarach
➢ Uczniowie brali udział w:
- konkursie profilaktycznym organizowanym przez OPS Psary,
- internetowym konkursie „Moje miejsce pracy”,
- szkolnym turnieju badmintona,
- turnieju piłki nożnej chłopców,
- turnieju koszykówki dziewcząt,
- teście Coopera.
➢ Zorganizowano:
- wyjazd do Włoch na obóz językowy,
- wycieczkę integracyjną do Jaworzynki i Siewierza,
- piknik rodzinny,
- wycieczkę turystyczno – krajoznawczą do Zwardonia
➢

Gminny Ośrodek Kultury
W GOK w Gródkowie odbył się spektakl teatralny dla dzieci „Plastusiowy pamiętnik
i plamy” (25.05.).
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Na placu przy remizie OSP Preczów odbył się festyn sołecki z okazji Dnia Matki i Dziecka
(26.05).
Na stadionie LKS Iskra Psary odbył się Gminny Dzień Dziecka (3.06.).
Na placu rekreacyjno – sportowym w Goląszy Górnej odbył się festyn środowiskowy dla
sołectwa Goląsza i Brzękowice z udziałem organizacji społecznych działających na tym
terenie (9.06).
Odbył się Gminny Turniej FIFA z udziałem młodzieży i dzieci z terenu gminy Psary.
Rozgrywki były prowadzone na konsolach systemem pucharowym (15.06.).
Ponadto, miały miejsce następujące wydarzenia sportowe:
- półfinały gr. II Ligi Żaków „Gramy dla mamy” w Psarach,
- mecz ligowy grupy Orlik w Psarach z APN Czeladź,
- mecz ligowy grupy Młodzik w Łazach,
- mecz ligowy grupy Orlik w Psarach z Górnikiem Piaski,
- mecz ligowy grupy Młodzik w Psarach z Wojkowicami,
- mecz ligowy grupy Młodzik w Kromołowie,
- mecz ligowy grupy Orlik w Psarach z MUKP Dąbrowa Górnicza,
- mecz ligowy grupy Młodzik w Psarach z Czarnymi Sosnowiec,
- mecz ligowy grupy Orlik w Sosnowcu,
- finały Ligi Żaków w Sosnowcu,
- zorganizowano Turniej A i B klasy o Puchar Wójta Gminy Psary.
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 156 nowych czytelników, w tym 114
czytelników do lat 15.
Wypożyczalnię i czytelnię odwiedziło 1945 czytelników.
Ogółem wypożyczono 1746 jednostek inwentarzowych.
Dla centrali i filii GBP zakupiono 121 pozycji książkowych.
Odbyły się:
- spotkania z uczniami klas I szkół podstawowych z terenu Gminy z okazji „Pasowania na
czytelnika”,
Zorganizowano:
- II spotkanie w ramach obchodów Święta Niepodległości,
- pokaz mody letniej,
- wykłady w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Uniwersytetu Dziecięcego,
- dla grupy emerytów wycieczkę do Kromeriża w Czechach,
- spotkanie autorskie z Marią Ulatowską i Jackiem Skowrońskim autorami książek dla
dorosłych,
- dwa pokazy filmowe.
W ramach Nocy Bibliotek czytelnicy wzięli udział w Escaperoomie zorganizowanym
w obiekcie Biblioteki.
Ośrodek Pomocy Społecznej
W okresie od 24 maja 2018r. do 14 czerwca br.:
- dział świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydał 21 decyzji,
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- dział świadczeń pomocy społecznej wydał 9 decyzji.
➢
Odbyła się kolejna edycja konkursu profilaktyczno – edukacyjno – sportowego „Żyj
marzeniami a nie uzależnieniami”. W konkursie wzięli udział uczniowie szkół
podstawowych z terenu Gminy. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć m.in. pokaz historycznej
broni palnej z XIX wieku, pokaz sprzętu i wyposażenia OSP, pokazy młodych karateków,
musztry.
➢
Zorganizowano kolejne spotkanie grupy wsparcia Nadzieja.
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
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 – wykonano pierwszy odcinek sieci pomiędzy ulicami Kwarcową i Wapienną, trwają
prace związane z budową przyłączy do działek pomiędzy tymi ulicami oraz prace związane
z wykonaniem sieci pomiędzy tymi ulicami.
➢ Usunięto 7 awarii na sieci wodociągowej, łącznie zabudowano 5 szt. wodomierzy.
➢ Przeprowadzono odczyty kontrolne wodomierzy na granicach gminy i ujęciach wody.
➢ Dokonano montażu nowej pompy do źródła powierzchniowego w Górze Siewierskiej.
➢ 28 maja 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 SD 1 w Dąbiu,
- źródle powierzchniowym nr I w Górze Siewierskiej.
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 – trwa koszenie trawy na placach
zabaw oraz trwają naprawy urządzeń zabawowych i wymiana piasku pod urządzeniami
zabawowymi. Wymieniono piasek na placu zabaw w Strzyżowicach i Goląszy Górnej, następnie
prace będą kontynuowane na placach zabaw w Preczowie, Sarnowie, Gródkowie, Górze
Siewierskiej i Brzękowicach Dolnych.
➢ Gospodarze obiektów na bieżąco utrzymują obiekty sportowe o nawierzchni trawiastej
i z poliuretanu.
➢ Trwają prace związane z renowacją muraw trawiastych na wszystkich obiektach.
➢ Zakończono prace przy budowie miejsc postojowych przy ul. Parkowej w Sarnowie.
➢ Trwają prace związane z realizacją zleceń Urzędu Gminy dotyczących utwardzenia dróg
kruszywem, montażu znaków drogowych, wycinką drzew.
W zakresie reprezentowania Gminy:
➢ 25.05. - p. Sekretarz uczestniczyła w podsumowaniu Gminnego Konkursu matematycznego;
➢ 26.05.- uczestniczyłem w sołeckim Dniu Dziecka w Preczowie;
➢ 28.05.-uczestniczyłem w uroczystej Gali przyznania Nagrody Starosty Będzińskiego za
Osiągnięcia w dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury za
rok 2017;
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➢ 29.05.- uczestniczyłem wraz z kierownictwem Urzędu Gminy w podsumowaniu "Gminnego
Programu Profilaktyczno – Edukacyjno - Sportowego "Żyj marzeniami a nie
uzależnieniami" realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach;
➢ 29.05. p. Sekretarz uczestniczyła w podsumowaniu Gminnego Przeglądu Piosenki
Dziecięcej zorganizowanego w GOK-u w Grodkowie;
➢ 02.06. - wraz z Zastępcą Wójta uczestniczyliśmy w obchodach Dni Ziemi Siewierskiej
zorganizowanych w Siewierzu;
➢ 03.06. - uczestniczyłem wraz z kierownictwem Urzędu Gminy w Gminnym Dniu Dziecka
połączonym z otwarciem po rewitalizacji Parku Żurawiniec oraz uroczystym wmurowaniem
aktu erekcyjnego pod budowę żłobka i przedszkola w Psarach;
➢ 04.06.-uczestniczyłem w podsumowaniu konkursu "Matematyka bez granic"
zorganizowanym
➢ w Urzędzie Miasta w Sosnowcu;
➢ 07.06. - uczestniczyłem w
podsumowaniu konkursu "Bezpieczny przedszkolak"
zorganizowanym w ZSP Nr 2 w Sarnowie;
➢ 08.06. - uczestniczyłem w uroczystym zakończeniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku WSB,
➢ 09.06. - uczestniczyłem w uroczystym zakończeniu Uniwersytetu Dziecięcego w Psarach;
- brałem udział w festynie sołeckim zorganizowanym w Brzękowicach;
➢ 12.06.- uczestniczyłem w seminarium ekologicznym w SP Psary;
➢ 15.06. -uczestniczyłem w podsumowaniu turnieju FIFA Psary w sali bankietowej w Psarach;
➢ 16.06.- uczestniczyłem w uroczystych obchodach 70-lecia istnienia Ludowego Klubu
Sportowego Iskra Psary.
➢ 17.06- uczestniczyłem w podsumowaniu turnieju seniorów klubów piłkarskich gminy Psary
A i B klasy;
➢ 21.06 – uczestniczyłem w gminnym zakończeniu roku szkolnego dla wyróżniających się
uczniów zorganizowanym w Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie;
➢ p. Zastępca Wójta uczestniczyła w walnym zebraniu członków LGD Brynica to nie granica
w Pyrzowicach;
➢ 22.06 - uczestniczyłem wraz z kierownictwem Urzędu Gminy w Psarach w uroczystościach
zakończenia roku szkolnego w psarskich szkołach;
➢ 23.06. - uczestniczyłem w XV Festiwalu Pieśni i Przyśpiewek Zalotnych w Preczowie;
➢ 24.06 – uczestniczyłem w festynie parafialnym zorganizowanym w Psarach;
➢ 25.06. - brałem udział w walnym zgromadzeniu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
➢ w Katowicach;
➢ W okresie międzysesyjnym przyjąłem 27 interesantów.
Wójt
/-/ Tomasz Sadłoń
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