Psary, dnia 27.08.2018r.

Informacja międzysesyjna
za okres od 27.06.2018r. do 30.08.2018r.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo
W czerwcu i lipcu dochody wyniosły: 8.634.922,59 zł
w tym:
• dotacje w wysokości: 1.674.152,07zł
• subwencje w wysokości: 1.450.622,00 zł
• oraz pozostałe dochody w wysokości: 5.510.148,52 zł
Wydatki zrealizowano na kwotę 9.358.475,02 zł
Przygotowano na dzisiejszą sesję 9 projektów uchwał.
W okresie objętym informacją wydałem 25 zarządzeń w następujących sprawach:
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•

Powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na:
- świadczenie usług transportowych polegających na przewozie autokarem uczestników
wyprawy EACEA na Węgry,
- dowóz dzieci z terenu gminy Psary do placówek oświatowych z podziałem na dwa
zadania,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Psary do placówek oświatowych
Upoważnienia Kierownika OPS w Psarach oraz pracowników (czterech pracowników) do
prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia z rządowego programu „Dobry Start”,
a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania
informacji (5 zarządzeń)
Zmian w budżecie oraz planie finansowym gminy na 2018r. (3 zarządzenia)
Wprowadzenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy
w Psarach”.
Powołania komisji odbiorowej zadania inwestycyjnego:
- remont nawierzchni drogi ul. Zielonej w Preczowie wraz z budową kanalizacji
ciśnieniowej,
- wzmocnienie dźwigarów stalowych dachu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej
w Strzyżowicach,
- termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach
Wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy w Psarach do otwierania i zamykania budynku
Urzędu Gminy w Psarach oraz wyłączania i załączania systemu alarmowego.
Wprowadzenia regulaminu postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń
i obiektu Urzędu Gminy w Psarach.
Odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu (nieruchomości położonej w Gródkowie
o powierzchni 0,2035 ha oznaczonej numerem działki 157).
Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się
o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (4 zarządzenia).
Przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Psary w sprawie
zmiany Uchwały nr VII/80/2011 Rady Gminy Psary z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie
utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Psary.
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Przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Psary w sprawie
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
• Przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Psary w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXXIX/469/2018 Rady Gminy Psary z dnia 28 marca 2018r.
w sprawie podziału Gminy Psary na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Psary
zmienionej Uchwałą Nr XL/481/2018 Rady Gminy Psary z dnia 26 kwietnia 2018r.
(dostosowanie granic okręgu do stanu faktycznego w ten sposób, że w okręgu nr 9
w Psarach ulica Wiejska od nr 141 do 214c zostanie zastąpiona zapisem Wiejska od nr 141
do końca zabudowy; okręg nr 10 w Psarach ulica Zwycięstwa od nr 23 do nr 42 zostanie
zastąpiona zapisem Zwycięstwa od nr 23 do końca zabudowy; okręg nr 11 w Psarach ulica
Szkolna od nr 44 do nr 140 zostanie zastąpiona zapisem Szkolna od nr 44 do końca
zabudowy; okręg nr 15 sołectwo Strzyżowice: ulica Graniczna od nr 11 do nr 36 zostanie
zastąpiona zapisem Graniczna od nr 11 do końca zabudowy oraz ulica Szosowa od nr 36 do
nr 58 zostanie zastąpiona od nr 36 do końca zabudowy).
W okresie objętym informacją zawarłem 33 umowy:
• Z Panem Włodzimierzem Jasicą prowadzącym działalność gospodarczą jako
„Elektroinwest” z Będzina na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad
realizacją zadania „wykonanie zasilania gablot w wiatach przystankowych na terenie Gminy
Psary”. Termin wykonania przedmiotu umowy: 12 listopad 2018r. Umowa została zawarta
na kwotę 1.230,00 zł brutto.
• Z Panem Romanem Kwaśniakiem prowadzącym działalność gospodarczą jako Zakład
Usług Elektrycznych z Bobrownik na realizację zadania pn. „budowa sieci
elektroenergetycznej kablowej wraz z oświetleniem ciągu pieszo – rowerowego
w Sarnowie”.
• Z Panem Romanem Kwaśniakiem prowadzącym działalność gospodarczą jako Zakład
Usług Elektrycznych z Bobrownik na realizację zadania pn.: „budowa zasilania gablot
w wiatach przystankowych na terenie Gminy Psary”. Termin wykonania przedmiotu
umowy: 31 październik br. Umowa została zawarta na kwotę 42 140,12 zł brutto.
• Z firmą Vulcan Sp.zo.o z Wrocławia w zakresie korzystania z aplikacji „Nadzór finansowy
i finanse”.
• Z Panią Ewą Skoczeń prowadzącą działalność jako „A.S.S. -3 Biuro exportu importu
i marketingu z Chorzowa na „zakup i dostawę artykułów promocyjnych dla gminy Psary”.
• Z Panią Aleksandrą Sierpińską prowadzącą działalność gospodarczą jako Przedsiębiorstwo
Handlowo Usługowe Olamed z Myszkowa na zakup i dostawę defibrylatora AED Philips
HS1 wraz ze szkoleniem z obsługi defibrylatora.
• Z Biurem Plus As Office z Będzina na zakup i dostawę wody mineralnej do Urzędu Gminy
Psary.
• Z Panem Arkadiuszem Miką prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H.
Domax z Boronowa na: wykonanie „remontu ul. Malinowickiej w Psarach, ul. Kościelnej
w Dąbiu oraz budowy chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Szopena w Górze
Siewierskiej z podziałem na trzy części” - część 1. (3 umowy).
• Z Panem Radosławem Sobierajem prowadzącym działalność gospodarczą jako „Droplan”
z Psar na wykonanie projektu „budowy drogi gminnej ul. Parkowej w Strzyżowicach wraz
ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”.
• Z Panem Jerzym Sową prowadzącym działalność gospodarczą jako Pracownia Projektowa
Inżynierii Sanitarnej z Trzebini do wykonania projektu „przebudowy drogi polegającej na
budowie odwodnienia odcinka ul. Leśnej w Sarnowie wraz ze sprawowaniem nadzoru
autorskiego”.
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Z firmą „Cezar” Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp.zo.o z Radomia na zakup i dostawę
sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy w Psarach.
• Z Panem Krzysztofem Jędrusikiem i Panem Jackiem Karczem wspólnie prowadzącymi
działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Prywatne Przedsiębiorstwo
Przewozu Osób „Unitrans” z Psar w zakresie świadczenia usługi przewozu osób z bagażem
oraz instrumentami muzycznymi na trasie Psary – Węgry.
• Z Panem Władysławem Gawronem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą
Zakład Usług Brukarskich – Produkcyjno Handlowych z siedzibą w Będzinie na wykonanie
zadania pn.:
- „przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Psary z podziałem na dwie części” część 1: budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej 4782S
w Brzękowicach Górnych, Goląszy Górnej i Dąbiu Górnym,
- „przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Psary z podziałem na dwie części” część 2: budowa chodnika wraz z odwodnieniem w drodze powiatowej 4708S
ul. Grodziecka w Gródkowie.
• Z Panią Darią Kania prowadzącą w formie spółki cywilnej Przedsiębiorstwo Usługowo
Handlowe „Luna Biuro Ochrony” z Sosnowca w zakresie świadczenia usługi ochrony
mienia.
• Z Panem Adamem Michniewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „AWI”
z siedzibą w Psarach w zakresie wywozu nieczystości ciekłych z budynków: Urzędu Gminy
w Psarach, budynku komunalnego w Dąbiu, byłej szkoły podstawowej w Malinowicach,
LKS-u w Psarach, LKS-u w Sarnowie, LKS-u w Strzyżowicach, LKS-u w Górze
Siewierskiej, LKS-u w Preczowie, LKS-u w Brzękowicach Dolnych, OSP w Psarach, OSP
w Strzyżowicach, OSP w Górze Siewierskiej, OSP w Brzękowicach Goląszy.
• Z Panem Janem Knurą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia
Urbanistyczno – Architektoniczna z Rybnika na „opracowanie zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Psary wraz
z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
położonych w sołectwach Strzyżowice, Malinowice, Preczów, Sarnów, Goląsza,
Brzękowice, Dąbie”.
• Z Panem Romanem Płatkowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Plarom” z Przyrowa na wykonanie mebli do szatni Klubu
Sportowego Sarnów wraz z dostawą i montażem.
Ponadto, zawarłem:
• Umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach na dofinansowanie zadania pn.:
-„profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych w roku
szkolnym 2017/2018”,
- „Zielona pracownia w SP w Dąbiu – Dary Natury”,
- „Zielona pracownia w SP im. A.Szklarskiego przy ZSP w Sarnowie – Ocean wiedzy”.
• Z Województwem Śląskim umowę o dofinansowanie projektu „Odnawialne źródła energii
w Gminie Psary” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata
2014-2020,
• Z Województwem Śląskim reprezentowanym przez Wicemarszałka Woj. Śląskiego na
udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.:
„zagospodarowanie terenu przedszkola przy ZSP w Sarnowie”.
• Z Wojewodą Śląskim umowę o dofinansowanie z budżetu państwa zakupu nowości
wydawniczych niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych/pedagogicznych
w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.
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Z Przedsiębiorstwem Techniczno Handlowo Usługowym „Interpromex” Sp.zo.o z Będzina
w zakresie odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych z miejsca prowadzenia
działalności gospodarczej.
• Umowy darowizny z jednostkami OSP z terenu Gminy w zakresie przekazania defibrylatora
AED Philips z baterią i elektrodami w skrzynce Peli wraz z kluczem pediatrycznym
i zestawem szkoleniowym (4 umowy z jednostkami OSP – Sarnów, Preczów, Góra
Siewierska, Dąbie,) oraz 2 umowy darowizny przekazania jednostce OSP Goląsza
Brzekowice i Psary torby ratowniczej z deską ortopedyczną i szynami Kramera
W poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu zrealizowano m.in. następujące zadania:
W zakresie ewidencji ludności:
➢ zameldowało się na pobyt stały 91 osób, na pobyt czasowy 9 osób,
➢ zameldowano 18 noworodków, odnotowano 24 zgonów mieszkańców naszej gminy;
➢ przyjęto 181 wniosków o wydanie dowodu osobistego i wydano 237 dowodów osobistych.
W zakresie działalności gospodarczej zostało wprowadzonych:
➢ 72 zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w tym:
- 11 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- 36 zaświadczeń o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- 11 decyzji o zawieszeniu działalności gospodarczej,
- 6 decyzji o wznowieniu działalności gospodarczej,
- 8 decyzji 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.
W części budynku użytkowej OSP wszystkie prace budowlane jak i porządkowe zostały
zakończone. Przed garażami OSP wykonana została nowa nakładka asfaltowa. W pozostałej
części budynku aktualnie prowadzone są prace przy elewacji sali widowiskowej oraz prace
montażowo – instalacyjne wewnątrz sali. W pomieszczeniach kotłowni zakończono montaż
kotłów gazowych i pomp ciepła. Zakończono również prace przy nawierzchni parkingów
z kostki betonowej. Wykonana została podbudowa pod drogę pożarową oraz wykonane
zostało ogrodzenie tylnej części działki.
- termomodernizacja i przebudowa budynku OSP w Górze Siewierskiej. Cena brutto:
2.249.332,08 zł. Termin realizacji do 31 lipca 2018r. Wszystkie prace budowlane zostały
zakończone. Trwa montaż i próby rozruchowe instalacji klimatyzacji i wentylacji.
• 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.
Zadanie zostało zakończone i odebrane.
• 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.
Zadanie zostało zakończone i odebrane.
• zagospodarowanie terenu byłej szkoły w Malinowicach. Cena brutto 714 407,60 zł. Termin
realizacji do 31 sierpnia br. Wymienione zostały stare zbiorniki na nieczystości płynne.
Trwają prace przy budowie nawierzchni utwardzonych parkingów, ciągów pieszych i peronu
autobusowego. Zakończona została budowa dwóch altan, wkrótce rozpocznie się budowa
grilla z cegły klinkierowej.
• zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dąbiu Chrobakowym na funkcję placu zabaw
z siłownią zewnętrzną. Cena brutto: 389 455,06 zł. Termin realizacji do 31 sierpnia 2018r.
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Wykonawca wykonał wytyczenie geodezyjne i przystąpił do prac ziemnych. Aktualnie
trwają prace przy korytowaniu pod nawierzchnie utwardzone.
• budowa żłobka i przedszkola w Psarach. Cena brutto: 6 696 158,04 zł. Termin realizacji
zadania do 28 czerwca 2019r. Wymurowane zostały ściany fundamentowe z bloczków
betonowych, wylana została płyta posadzkowa. Aktualnie murowane są ściany parteru
budynku z pustaków typu YTONG.
• zagospodarowanie terenu przedszkola przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sarnowie.
Termin realizacji zadania do 16 sierpnia br. Wykonawca zgłosił zakończenie robót, wszczęta
została procedura odbioru inwestycji.
• 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 21 września br.
W zakresie pozyskiwania środków z funduszy krajowych i zagranicznych oraz promocji gminy:
• 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.
• 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. Na
bieżąco aktualizowana jest lista wykonawców na termomodernizację tj. docieplenie ścian,
dachów/stropodachów i/lub wymianę okien w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej
Emisji na terenie Gminy Psary”. W ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na
terenie Gminy Psary” podpisano 21 umów trójstronnych z 11 mieszkańcami na wykonanie
termomodernizacji budynków mieszkalnych.
• Trwa przygotowanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy dla projektów, które
otrzymały dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020:
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- „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę instalacji
odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie
Gminy Psary.
- „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Goląszy Górnej”.
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach”.
- „Termomodernizacja budynku OSP w Górze Siewierskiej”.
• 18 lipca br. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu z poddziałania 11.01.4. Poprawa
efektywności kształcenia ogólnego. Projekt „Szkoła sukcesu”, zgłoszony przez Gminę Psary
na dodatkowe zajęcia edukacyjne w 4 szkołach podstawowych i zakup pomocy
dydaktycznych został wybrany do dofinansowania. Wartość przyznanego dofinansowania to
758 184,30 zł. Projekt będzie realizowany od września br. do czerwca 2020r.
• Trwa przygotowanie dokumentów niezbędnych do ogłoszenia przetargu w ramach
zamówienia publicznego pn.: „Wymiana źródeł ciepła wraz z modernizacją wewnętrznych
instalacji centralnego ogrzewania i budową wewnętrznych instalacji gazowych oraz
wykonanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych
z terenu Gminy Psary w ramach projektu „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę
źródeł ciepła i budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych
jednorodzinnych na terenie Gminy Psary”.
• Podpisano umowy z WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadań pn.: „Dary Natury w SP
w Dąbiu” w kwocie 29 848,38 zł i „Ocean Wiedzy w SP przy ZSP nr 2 w Sarnowie”
w kwocie 27 168,00 zł, w ramach konkursu Zielona Pracownia 2018.
• Podpisano umowę z Województwem Śląskim w ramach Konkursu Przedsięwzięć inicjatyw
lokalnych na zadanie „Zagospodarowanie terenu przedszkola przy ZSP nr 2 w Sarnowie”
w kwocie 60 000,00 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.
• Przygotowano i złożono uzupełnienia do wniosku 12.1.1. Budowa przedszkola w Psarach,
który otrzymał pozytywną ocenę formalną.
• Otrzymano dotację celową w wysokości 7 443,88 zł z Górnośląsko – Zagłębiowskiej
Metropolii z przeznaczeniem zapłaty za realizację zadania publicznego pod nazwą
|”Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Woj. Śląskiego”.
• Trwa realizacja funduszu sołeckiego.
W zakresie promocji gminy:
• Wydano kolejny numer Głosu Gminy Psary.
• Zakupiono gadżety gminne
▪
Trwają prace:
- nad gminną stroną internetową,
- nad informatorem Zamieszkaj w Gminie Psary
▪
Przygotowano:
- materiał dla Kanału 99,
- plakaty dla gminnych jednostek
• Na bieżąco uzupełniane są wiadomości na stronie internetowej i gminnym facebooku.
• Zostały przesłane wiadomości prasowe do mediów.
W zakresie realizacji zadań oświatowych:
• Opracowano:
- sprawozdanie merytoryczne z programu „Aktywna tablica”,
- sprawozdania półroczne z wykonania planu dochodów,
- wnioski dot. dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół
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• Trwa:

- rozliczenie zielonej szkoły oraz środków Funduszu Pracy
Przygotowano i przeprowadzono cztery egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego
W zakresie ochrony środowiska, rolnictwa i zarządzania drogami gminnymi:
• Wydano:
- 24 decyzje dotyczące umieszczenia w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń
infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego,
- 16 decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej,
- 3 decyzje zezwalające na lokalizację zjazdu na drodze gminnej.
• Przeprowadzono 24 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:
• 16 lipca br. zostały przeprowadzone II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 8 działek
położonych w Górze Siewierskiej na osiedlu czerwony kamień. W wyniku przetargu zostało
wylicytowanych 7 działek. Zawarcie umów sprzedaży zostało zaplanowane na wrzesień br.
• 18 lipca br. zostały przeprowadzone I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż 4 działek
położonych w Malinowicach. W wyniku przetargów wszystkie działki zostały
wylicytowane. Zawarcie umów sprzedaży zostało zaplanowane na wrzesień br.
• W dniach 23 lipca br. i 26 lipca br. zostały zawarte 4 akty notarialne – umowy sprzedaży
działek położonych w Górze Siewierskiej i Malinowicach, które zostały wylicytowane
w przetargach przeprowadzonych w kwietniu i maju br.
• 31 lipca br. została zawarta umowa dzierżawy części działki ozn. nr 478/69, o pow. 0,1200
ha położonej w Górze Siewierskiej na osiedlu czerwony kamień bezpośrednio sąsiadującej
z działką prywatną z przeznaczeniem na ogród przydomowy.
W zakresie wymiaru i opłat podatków wydano m.in:
• 118 decyzji ustalających, korygujących i aktualizacyjnych wymiar podatku,
•
13 postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
•
7 decyzji o umorzeniu zaległości z tyt. zobowiązania pieniężnego.
Wystawiono m.in:
• 307 upomnień na zobowiązanie pieniężne,
• 152 tytuły wykonawcze w celu ściągnięcia zobowiązania pieniężnego,
• 91 upomnień na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
• 11 wezwań do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
W minionym okresie koordynowałem prace jednostek organizacyjnych gminy:
Placówki oświatowe
• W okresie wakacyjnym we wszystkich placówkach oświatowych trwały prace porządkowe
i remontowe, m.in.:
• w ZSP w Sarnowie:
- przy Przedszkolu w Sarnowie trwają prace związane z utworzeniem nowego placu zabaw
dla przedszkolaków. Łączny koszt inwestycji to 405 121,75 zł. Plac zabaw pokryty jest
bezpieczną nawierzchnią. Na jego terenie zamontowano nowoczesne urządzenia dla
przedszkolaków, drewnianą altanę ze sceną i zapleczem gospodarczym oraz wygrodzony
pergolą plac, na którym odbywać się będą zajęcia w ramach programu Szkoła Letnia. Na
obiekcie powstały nowe chodniki i oświetlenie.
- w SP w Sarnowie powstała nowoczesna pracownia „Ocean wiedzy”, która pozwoli
zdobywać wiedzę z zakresu biologii, przyrody i geografii. W pracowni pojawi się
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nowoczesny sprzęt multimedialny tj. tablica interaktywna, projektor, głośniki, drukarka 3D
i wizualizer, który pozwoli nauczycielom prowadzić zajęcia w sposób innowacyjny.
- w szkole i przedszkolu wykonywane były drobne remonty i prace naprawcze:
w przedszkolu pomalowano dwie sale dydaktyczne i łazienki, natomiast w szkole
wymieniono oświetlenie w jednej z klas, pomalowano cztery łazienki i szatnie przy sali
gimnastycznej. Ponadto, trwają prace porządkowe wewnątrz i zewnątrz placówek.
W SP w Dąbiu:
- prowadzone były prace porządkowe na posesji szkoły oraz prace remontowe, m.in.:
w zielonej pracowni (gdzie pomalowano pomieszczenia, wymieniono drzwi i położono
wykładzinę, zakupiono i zamontowano oświetlenie oraz rolety). Ponadto, zaadaptowano
pomieszczenia na salę lekcyjną oraz przygotowano salę dla oddziału przedszkolnego.
Szkoła Podstawowa w Psarach
W okresie wakacyjnym:
- przeprowadzono remont schodów wejściowych z parkingu na teren szkoły,
- zamontowano nowe drzwi boczne do szkoły,
- przygotowano 3 sale lekcyjne dla kl. II, IV,V oraz zakupiono nowe wyposażenie do tych
sal.
Odbyła się 7-dniowa wizyta robocza w Petersburgu w ramach polsko – rosyjskiej wymiany
młodzieży 2018.
Uczniowie brali udział w 2-tygodniowym obozie szkoleniowo – wypoczynkowym
młodzieżowych drużyn pożarniczych OSP powiatu będzińskiego w Stegnie.
Gminny Ośrodek Kultury
Przy Ośrodku Kultury w Preczowie odbył się po raz piętnasty Świętojański Festiwal Pieśni
i Przyśpiewek Zalotnych, w którym wzięło udział blisko 30 wykonawców z terenu woj.
śląskiego.
Na placu przy OSP w Psarach odbyła się I Gminna Seniorada, w której wzięło udział ponad
220 osób ze wszystkich klubów seniora z terenu gminy Psary.
W Żarkach Letnisku odbyła się kolejna XII Folkloriada Jurajska organizowana przez GOK
Poraj, w ramach której odbywają się liczne imprezy kulturalne, m.in.: X Ogólnopolski
Przegląd Zespołów Folklorystycznych. W tegorocznej edycji udział wzięło 39 zespołów
z różnych regionów Polski. Wśród zespołów reprezentujących gminę Psary, Zespół
„OD...DO...” z Preczowa konkursową rywalizację zakończył przyznaniem I miejsca
ex aequo wraz z zespołem „Karolinki” z Czerwionki Leszczyny oraz Zespołem Śpiewaczym
z Boguszyc.
Przy OSP w Dąbiu odbył się coroczny letni festyn sołecki dla mieszkańców. W programie
wystąpili: zespół „Nasz Gródków” oraz gościnnie zespół disco „Menelaos”. Zabawę
taneczną poprowadził zespół „Art – Music”.Ponadto zostały przygotowane atrakcje dla
najmłodszych, m.in.: pokaz sprzętu i wozów strażackich OSP Dąbie oraz dmuchańce.
Wraz z początkiem lipca rozpoczęła się Akcja Lato. Najmłodsi mieszkańcy gminy
rozpoczęli wakacje od warsztatów z komiksu prowadzonych przez znanego rysownika
Szymona Telukę.
Jak co roku, Gminny Ośrodek Kultury zorganizował w Ośrodku Kultury w Sarnowie letnie
półkolonie. W tym roku wzięło w nich udział łącznie 43 dzieci w wieku od 6 do 11 lat.
Dzieci przebywające na półkoloniach miały zapewnione trzy posiłki dziennie oraz wyjazd
do aquaparku w Tarnowskich Górach. Przez trzy tygodnie w sali bankietowej odbywały się
zajęcia związane z danym tematem, który był realizowany podczas wypoczynku. Dużą
atrakcją podczas półkolonii było spotkanie z pracownikami służby granicznej.
Ponadto, w ramach Akcji Lato w sierpniu ruszył miesięczny cykl warsztatów dla dzieci
i młodzieży z tworzenia ozdób z drewna osikowego.
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W Gminnym Ośrodku Kultury w lipcu i sierpniu w każdy wtorek odbywały się również
zajęcia językowo- podróżnicze, na których wszyscy uczestnicy mają okazję poprzez zabawę
i sztukę nauczyć się nowych słówek angielskich.
• W sierpniu po wakacyjnej przerwie ruszyły również zajęcia sportowe w ramach szkółki
piłkarskiej. Ponadto, odbywały się rozgrywki w ramach gminnej amatorskiej ligi Orlika.
Gminna Biblioteka Publiczna
• W okresie sprawozdawczym zarejestrowała 98 nowych czytelników, w tym 38
czytelników do lat 15.
• Wypożyczalnię i czytelnię odwiedziło 1684 czytelników.
• Ogółem wypożyczono 2712 jednostek inwentarzowych.
• W okresie sprawozdawczym dla centrali i filii GBP zakupiono 472 pozycje książkowe.
• Odbyły się:
- wykłady dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku
• Zorganizowano:
- spotkanie autorskie z Bolesławem Ciepielą,
- wykład pt.: „Senior świadomy swoich praw”,
- 2 pokazy filmowe
Ośrodek Pomocy Społecznej
• W okresie od 27 czerwca 2018r. do 23 sierpnia br.:
- dział świadczeń pomocy społecznej wydał 57 decyzji.
• W okresie od 1 lipca br. do 23 sierpnia na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy dział
świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przyjął łącznie 1350 wniosków, w tym:
- 846 wnioski o świadczenie Dobry Start (300plus)
- 386 wniosków o świadczenie wychowawcze (500 plus)
- 109 wniosków o świadczenia rodzinne
- 9 wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Do 23 sierpnia br. świadczenie Dobry Start zostało wypłacone na kwotę 180 900 zł.
• Tegoroczne wakacje zostały rozpoczęte wspólnym wyjazdem dla grupy dzieci i osób
niepełnosprawnych z rodzinami podczas wyjazdu do Wrocławia. W wycieczce wzięło
udział 38 osób.
Zakład Gospodarki Komunalnej
• Trwają prace budowlane na następujących zadaniach inwestycyjnych:
- budowa i wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Malinowicach od Stacji
Uzdatniania Wody przy ul. Wiejskiej do Dąbia, ul. Pocztowa i Krótka,
- budowa i wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Brzękowicach Dolnych –
Goląszy Bisce – zbiornik Góra Siewierska, Strzyżowice.
• ZGK zakończył budowę sieci wodociągowej na osiedlu czerwony kamień w Górze
Siewierskiej i ul. Bocznej w Strzyżowicach. Trwają prace związane z uporządkowaniem
terenu i utwardzeniem dróg oraz rozpoczęły się prace przy wymianie wodociągu
w ul. Cichej w Strzyżowicach.
• Usunięto 8 awarii na sieci wodociągowej.
• Przeprowadzono odczyty kontrolne wodomierzy na granicach gminy i ujęciach wody.
• Dokonano zakupu nowego zestawu hydroforowego do stacji podnoszenia ciśnienia
w Gródkowie przy ul. Górnej.
• 11 lipca 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,
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- 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.
Gospodarze obiektów na bieżąco utrzymują obiekty sportowe o nawierzchni trawiastej
i z poliuretanu.
Zakończono prace remontowe na terenie Ośrodka Zdrowia w Psarach, wyremontowany
został chodnik oraz zamontowane zostały kosze na śmieci i ławki wzdłuż chodnika.
Wykonano remont gminnego parkingu przy ul. Zwycięstwa w Psarach (naprzeciwko
kościoła parafialnego) – poprawiono krawężniki, wykonano nawierzchnie z destruktu
asfaltowego skropionego emulsją asfaltową i zasypanego grysem bazaltowym.
Trwa remont kapitalny Ośrodka Zdrowia w Strzyżowicach – wymienione zostały drzwi do
gabinetów lekarskich oraz zamontowana została balustrada ze stali nierdzewnej w klatce
schodowej. Trwają prace związane z wykonaniem gładzi gipsowych na ścianach oraz
wymiana glazury w sanitariatach.
Trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu przy stadionie piłkarskim w Sarnowie
– wykonano nawierzchnie miejsc postojowych z płyt ażurowych i wymianę ogrodzenia od
ul. Parkowej. Ponadto, uporządkowano teren wokół stadionu, naprawiono ogrodzenie
a w trakcie przygotowanie jest terenu pod nasadzenia oraz montaż rynien odprowadzających
wodę z dachu nad trybunami.
Trwają prace związane z odtworzeniem rowów i ścinaniem poboczy przy ul. Głównej
w Sarnowie.
W zakresie reprezentowania Gminy:

CZERWIEC:
•
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28.06.- 05.07. - na zaproszenie administracji i szkoły uczestniczyłem w gminnej delegacji
do Sankt Petersburga w ramach projektu „Osobliwości małych ojczyzn bogactwem Polski
i Rosji”, finansowanego przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
w Warszawie.
28.06.- Pani Sekretarz uczestniczyła w I Gminnej Senioriadzie zorganizowanej przy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Psarach;
29.06. - Pani Sekretarz była obecna na linii startu i mety w Nowej Wsi oraz w strefie kibica
w Dąbiu podczas wyścigu High Silesian Maraton.
LIPIEC:
12.07.- przekazałem sprzęt ratownictwa medycznego otrzymany od Ministerstwa
Sprawiedliwości 6 jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Psary;
uczestniczyłem w obchodach Święta Policji zorganizowanych w Teatrze Dzieci Zagłębia
w Będzinie.
13.07.- Pani Zastępca Wójta uczestniczyła w drugim dniu obchodów Święta Policji
w Będzinie.
SIERPIEŃ:
10.08. - brałem udział w IX Sesji Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
w Katowicach;
16.08. - brałem udział w obradach Rady Sołeckiej w Górze Siewierskiej;
18.08. - uczestniczyłem w festynie sołeckim zorganizowanym przy Ośrodku Kultury
w Dąbiu;
19.08.- uczestniczyłem w Dożynkach w Siemonii;
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byłem obecny na wyścigu rowerów górskich Bike Atelier MTB Maraton w Psarach;
24.08. - uczestniczyłem w festynie z okazji zakończenia wakacji połączonym
z kinem plenerowym zorganizowanym na stadionie LKS Iskra Psary.
26.08. - uczestniczyłem w Dożynkach Gminnych Gminy Siewierz zorganizowanych
w Brudzowicach;
uczestniczyłem w Dożynkach Gminnych Gminy Mierzęcice zorganizowanych
w Targoszycach.
Wójt
/-/ Tomasz Sadłoń
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