Psary, dnia 13.12.2018r.

Informacja międzysesyjna
za okres od 21.10.2018r. do 17.12.2018r.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo
W październiku i listopadzie dochody wyniosły: 6.526.546,28 zł
w tym:
• dotacje w wysokości: 3.343.873,05 zł
• subwencje w wysokości: 1.450,628,00 zł
• oraz pozostałe dochody w wysokości: 1.732.045,23 zł
Wydatki zrealizowano na kwotę 11.006.158,93 zł
Przygotowano na dzisiejszą sesję 20 projektów uchwał.
W okresie objętym informacją wydałem 19 zarządzeń w następujących sprawach:
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na:
- „usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary”,
- „świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy Psary”
Powołania komisji odbiorowej zadania inwestycyjnego:
- „budowa sieci elektroenergetycznej 0,23 kV kablowej wraz z oświetleniem ciągu pieszo –
rowerowego w Sarnowie”,
- „budowa zasilania gablot w wiatach przystankowych na terenie Gminy Psary”,
- „rozbudowa ul. Jasnej w Sarnowie polegająca na budowie zatoki postojowej dla pojazdów
ciężarowych oraz remoncie nawierzchni w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego,
- „termomodernizacja SP w Strzyżowicach” realizowana na podstawie umowy,
- „odnawialne źródła energii w Gminie Psary”,
- „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Psary z podziałem na sześć części –
część III 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 sześć części –
część 2: budowa chodnika wraz z odwodnieniem w drodze powiatowej 4708S
ul. Grodziecka w Gródkowie”.
Ogłoszenia, przeprowadzenia przetargu oraz powołania komisji przetargowej na sprzedaż
pojazdu marki Autosan,
Wprowadzenia instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych
w Urzędzie Gminy w Psarach.
Przeprowadzenia kontroli problemowej realizacji zadań obronnych.
Przeglądu będących w dyspozycji Urzędu Gminy w Psarach materiałów zawierających
informacje niejawne w celu ustalenia, czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony.
W sprawie ustalenia 24 grudnia 2018r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu
Gminy Psary w zamian za pracę wyznaczonych dniach i godzinach.
Ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia (nieruchomość
zabudowana budynkiem remizy OSP w Strzyżowicach).
Ogłoszenia, przeprowadzenia II przetargu oraz powołania komisji przetargowej na sprzedaż
pojazdu marki Autosan.

•

Odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Psarach
(nr działki 1926/16 o pow. 01515ha).
• Przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu programu współpracy gminy
Psary z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2019.
• Przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Nr X/97/2003 Rady Gminy Psary z dnia 28.08.2003r. w sprawie uchwalenia statutów
sołectw.
W okresie objętym informacją zawarłem 18 umów:
• Z firmą Ergotop sp.zo.o na:
- zakup i dostawę 4 szaf metalowych dla budynku SP w Gródkowie,
- zakup i dostawę sprzętu nagłaśniającego dla SP w Gródkowie
• Z firmą Mentor Sp.zo.o, sp.k ze Szczecina na zakup i dostawę zestawów do kodowania dla
SP w Gródkowie
• Z Panią Anną Świć prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Kodowanie na
Dywanie z Lublina na zakup i dostawę zestawu do nauki kodowania w przedszkolu
i klasach I-III dla SP w Gródkowie
• Z firmą Klucze Polgrafii Sp.zo.o na wydruk i dostawę kalendarzy
• Z Panem Remigiuszem Starobratem i Panem Danielem Imielą prowadzącymi działalność
gospodarczą jako Odeon sp.cywilna z Gliwic na wykonanie zadania pn. „dekoracja
świąteczna Gminy Psary 2018”.
• Z firmą Umstahl Sp.zo.o z Krakowa na zakup i dostawę 4 szaf metalowych do budynku
byłej szkoły w Malinowicach
• Z firmą Bam sp.zo.o z Rybnika na wykonanie mebli do przedszkola publicznego
w Strzyżowicach
• Z firmą AM Studio Sp.zo.o z Poznania na zakup i dostawę biurka dla klubu sportowego
w Brzękowicach Dolnych
• Z Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd Woj. Śląskiego na:
- dofinansowanie projektu „budowa przedszkola w Psarach”
- powierzenie przetwarzania danych osobowych
• Z Panem Pawłem Romańskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Romex
Budownictwo Sp.zo.o, Sp.k na realizację zadania „termomodernizacja i przebudowa
budynku byłej szkoły podstawowej w Goląszy Górnej”.
Ponadto, zawarłem:
• umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nad
realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „ budowa żłobka i przedszkola w Psarach”
• umowę użyczenia stojaka trzystanowiskowego na worki foliowe tzw. trzypak do
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
• umowy w sprawie przyznania dotacji na wsparcie zadania z zakresu rozwoju sportu (LKS
Jedność Strzyżowice, KS Preczów, LKS Iskra Psary, stowarzyszenie Klub Sportowy Gminy
Psary)
• umowę najmu lokalu w Psarach przy ul. Szkolnej 100 z przeznaczeniem na prowadzenie
zajęć tzw. „joga twarzy”.
• umowę najmu części nieruchomości w budynku byłej szkoły w Malinowicach
z przeznaczeniem na zorganizowanie uroczystości urodzinowej.
• porozumienie z Panem Jerzym Namysłowskim prowadzącym działalność gospodarczą jako
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Kanad” z Bytomia na odstąpienie od umowy zawartej
w dniu 5.07.2016r. na realizację zadań: projekt przebudowy: ul. Wiejskiej w Psarach,
ul. Szkolnej w Psarach, ul. Wiejskiej w Sarnowie, ul. Akacjowej w Psarach, ul. Grabowej
w Psarach, ul. Kamiennej w Psarach, ul. Cichej i Belnej w Strzyżowicach, ul. dojazdowej

(odnoga ul. Szosowej) w Strzyżowicach, projekt rozbudowy ul. Kolejowej w Psarach,
projekt remontu ul. Wolności w Psarach. Odstąpienie nastąpiło z dniem 11.06.2018r.
W poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu zrealizowano m.in. następujące zadania:
W zakresie ewidencji ludności:
➢ zameldowało się na pobyt stały 93 osoby, na pobyt czasowy 14 osób,
➢ zameldowano 19 noworodków, odnotowano 30 zgonów mieszkańców naszej gminy;
➢ przyjęto 118 wniosków o wydanie dowodu osobistego i wydano 148 dowody osobiste.
W zakresie działalności gospodarczej zostało wprowadzonych:
➢ 80 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w tym:
- 5 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- 40 zaświadczeń o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
-17 decyzji o zawieszeniu działalności gospodarczej,
- 6 decyzji o wznowieniu działalności gospodarczej,
- 5 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. Zadanie zostało zakończone.
- 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.
Roboty ziemne zostały zakończone, wykonana została droga i miejsca postojowe
o nawierzchni z kruszywa, zgodnie z dokumentacją projektową wykonana została
nawierzchnia z kostki betonowej, zabudowana została instalacja elektryczna oraz
fundamenty pod słupy oświetleniowe.
- budowa żłobka i przedszkola w Psarach. Cena brutto: 6 696 158,04 zł. Termin realizacji
zadania do 28 czerwca 2019r. Zakończono budowę ścian pierwszego piętra na których
wylana została płyta stropodachu, trwa budowa ścian działowych, instalacji elektrycznych
oraz rozpoczęta została budowa instalacji sanitarnych. Trwają również prace przy
zagospodarowaniu terenu, wykonane zostały warstwy konstrukcyjne podbudowy na
parkingach oraz drogach manewrowych przy budynku, wykonana została zewnętrzna
instalacja elektryczna pod budowę oświetlenia zewnętrznego. Wkrótce wykonawca
przystąpi do montażu stolarki okiennej i drzwiowej.
• 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.
• projekt przebudowy drogi polegający na budowie odwodnienia odcinka ul. Leśnej
w Sarnowie. Cena brutto 29 520,00 zł. Termin realizacji do 31 maja 2018r.
• projekt budowy drogi gminnej ul. Parkowej w Strzyżowicach . Cena brutto 43 911,00 zł.
Termin realizacji do 31 maja 2018r.
• budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Psarach. Cena brutto: 282 900, 00 zł. Termin
realizacji do 17.10.2019r.

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,
- Szkoła sukcesu,
- termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy,
- termomodernizacja budynku OSP w Górze Siewierskiej,
- termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Goląszy Górnej,
- termomodernizacja budynku SP w Strzyżowicach,
- budowa przedszkola w Psarach,
- Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę instalacji
odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy
• Ponadto, przygotowano i sporządzono harmonogramy składania wniosków o płatność dla
projektów wybranych do dofinansowania, dla których nie podpisano jeszcze umowy
o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020:
- remont budynku byłej szkoły w Goląszy Górnej ze zmianą sposobu użytkowania
- usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
• Złożono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach sprawozdanie rozliczające realizacje projektów”
- Zielona pracownia w SP w Dąbiu (Dary Natury,
- Zielona pracownia przy ZSP w Sarnowie (Ocean wiedzy)
• Przeprowadzono kontrolę z Urzędu Marszałkowskiego prawidłowości realizacji projektu
rozliczanego na podstawie kwot ryczałtowych w ramach podpisanej umowy dla projektu
„Rozwińmy skrzydła” w ramach RPO WSL 2014-2020. W wyniku kontroli zespół
kontrolujący nie stwierdził uchybień/ nieprawidłowości w realizacji przedmiotowej formy
wsparcia.
• Trwa realizacja projektu Animator – Moje Boisko Orlik 2012.
• Na ostatecznej liście rankingowej wniosków o dofinansowanie (na pozycji 14) jest zadanie
„przebudowa drogi gminnej Brzękowice Wal” w ramach Programu Rozwoju Gminnej
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Planowana wartość inwestycji 1 300 000,00 zł,
planowana kwota dofinansowania 650 000,00 zł.
• Złożono:
- sprawozdanie końcowe z wykorzystania dotacji celowej w ramach Funduszu Solidarności
dla zadania „Termomodernizacja budynku OSP w Górze Siewierskiej”.
- wniosek o płatność dla operacji „zagospodarowanie terenu byłej szkoły w Malinowicach”
objętego PROW na lata 2014-2020. Zostało przekazane do ARiMR zlecenie płatności na
kwotę 367 755,00 zł.
• Trwa przygotowywanie wniosku:
- o dofinansowanie projektu „Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii
w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary”. Według wstępnych wyliczeń
wnioskiem zostaną objęte 72 nieruchomości, zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
-o dofinansowanie budowy żłobka w Psarach do rządowego Programu Maluch 2019.

• Trwa realizacja funduszu sołeckiego.
W zakresie promocji gminy:
• Wydano kolejne numery Głosu Gminy Psary.
• Zakupiono gadżety gminne i upominki.
• Przygotowano:
-materiał dla kanału 99 (jesienne inwestycje),
- prezentacje, m.in. na spotkania ze stypendystami, zebrania wiejskie, Eco Miasto
• Na bieżąco uzupełniane są wiadomości na stronie internetowej i gminnym facebooku.
• Zostały przesłane wiadomości prasowe do mediów.
W zakresie realizacji zadań oświatowych:
• Zorganizowano:
- Gminny Dzień Edukacji, który odbył się w Ośrodku Kultury w Preczowie
- przyznanie stypendiów Wójta Gminy Psary dla najzdolniejszych uczniów oraz studentów
– mieszkańców gminy.
• Przygotowano:
- zestawienie zbiorcze w Systemie Informacji Oświatowej
- wniosek do Wojewody Śląskiego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
• Rozpatrzono i wypłacono stypendia szkolne.
W zakresie ochrony środowiska, rolnictwa i zarządzania drogami gminnymi:
• Wydano:
- 23 decyzje dotyczące umieszczenia w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń
infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego,
- 12 decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej,
- 10 decyzji zezwalających na lokalizację zjazdu na drodze gminnej.
• Przeprowadzono 36 oględzin w terenie drzew zgłaszanych do usunięcia.
• Na bieżąco wykonywano zadania wynikające z obowiązku opieki nad bezdomnymi
zwierzętami.
• W dniu 20 listopada br. nastąpił odbiór zadania inwestycyjnego „budowa zasilania gablot
w wiatach przystankowych na terenie Gminy Psary”.
• Zainstalowano dekoracje świąteczne - 72 sztuki dekoracji świetlnych słupowych płaskich na
slupach elektrycznych, 1 sztukę dekoracji świetlnej na budynku GOK w Gródkowie, 1 sztukę
dekoracji świetlnej przestrzennej (3D) na terenie OSP Strzyżowice (CUS).
W zakresie gospodarki mieniem komunalnym i gospodarki nieruchomościami:
• 27 listopada br. została zawarta umowa na sprzedaż energii elektrycznej z firmą Tauron
Sprzedaż GZE Sp.zo.o z siedzibą w Gliwicach. Sprzedawca został wyłoniony w drodze
przetargu przeprowadzonego w ramach grupy zakupowej przez Górnośląsko –
Zagłębiowską Metropolię w Katowicach.
• 3 grudnia br. został zawarty akt notarialny – umowa sprzedaży działki położonej w Górze
Siewierskiej na osiedlu czerwony kamień, która została wylicytowana w przetargu
przeprowadzonym w lipcu br. oraz akt notarialny – umowa ustanowienia służebności
przesyłu na rzecz Tauron S.A na osiedlu Malinowice II.
• 4 grudnia br. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości
przeznaczonych do wynajęcia obejmujący lokale użytkowe zlokalizowane w budynku OSP
w Strzyżowicach wynajmowanych na działalność Ośrodka Zdrowia. Będzie to kolejna
umowa zawarta po umowie zawartej na czas określony do 3 lat.
W zakresie wymiaru i opłat podatków wydano m.in:
• 135 decyzji ustalających, korygujących i aktualizacyjnych wymiar podatku,
•
9 postanowień o wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wystawiono m.in:
• 102 upomnienia na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

• 90 upomnień na zobowiązanie pieniężne
• 65 tytuły wykonawcze w celu ściągnięcia zobowiązania pieniężnego
W minionym okresie koordynowałem prace jednostek organizacyjnych gminy:
Placówki oświatowe
• Zorganizowano m.in.:
- koncert muzyczny „Muzyka Polska na niepodległość”
- wycieczki, m.in. do Muzeum Chleba w Radzionkowie, Wieliczki, Muzeum Zagłębia
w Będzinie
- rodzinny turniej łamigłówek logicznych
- gminny konkurs fotograficzny „Matematyka w obiektywie”
- gminny konkurs literacki „Wielcy Polacy”
• Uczniowie brali udział:
- w gminnym konkursie regionalnym „Nasza Ojczyzna”
- w XXIV wojewódzkim konkursie wiedzy biblijnej dla szkół podstawowych (I miejsce dla
SP w Gródkowie),
- w gminnym konkursie recytatorskim poezji patriotycznej (I i III miejsce dla SP
w Gródkowie),
- w konkursie plastyczno – technicznym „Orzeł Biały” (wyróżnienie dla SP w Gródkowie),
- w XV gminnym konkursie regionalno – plastycznym „Zagłębie Dąbrowskie moja Mała
Ojczyzna” ( I miejsce dla SP w Dąbiu),
- w eliminacjach XXVII wojewódzkiego konkursu matematycznego „Nudna Matematyka”
organizowanego przez Pracownię Matematyki Pałacu Młodzieży w Katowicach (uczniowie
ze SP w Dąbiu zakwalifikowali się do półfinału konkursu),
- w gminnym konkursie – Szkolny Patriotyzm „ Rok dla Niepodległej”,
- w konkursie na relację z przebytej trasy w III gminnym złazie krajoznawczo –
turystycznym (I miejsce dla ZSP w Strzyżowicach)
- w powiatowym festiwalu wokalnym „Mikrofon, MOK i Ty” w Wojkowicach ( II miejsce
dla ZSP w Strzyżowicach)
- w powiatowym konkursie fotograficznym „Moje serce to jest muzyk” zorganizowanym
przez Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach (II miejsce dla uczniów z ZSP w Sarnowie)
• Ponadto, SP w Dąbiu w terminie od 1.09.2018r. do 31.08.2020r. będzie koordynowała
projekt Ersmus = KA229, partnerstwa strategiczne między szkołami o tytule „Otwórz swoje
oczy, otwórz swoje serce”. Szkoły partnerskie są z 4 krajów europejskich: Włoch, Finlandii,
Hiszpanii, Portugalii. Projekt zakłada międzynarodową współpracę między uczniami
i nauczycielami celem wymiany dobrych praktyk.
Szkoła Podstawowa w Psarach
• Zorganizowano:
- warsztaty językowe na Malcie kl. VIII i VI
- wyjazd do Teatru Lalek Ateneum w Katowicach
- wizytę studyjną w Portugalii w ramach Programu Erasmus + - projekt „Polub przyrodę,
sport i muzykę”
- wizyty robocze w ramach polsko – rosyjskiej wymiany młodzieży dla 17 – osobowej
delegacji uczniów i nauczycieli z Petersburga oraz w ramach programu Erasmus + dla
delegacji z Włoch, Turcji, Macedonii – projekt „Komunikacja przez sztukę, muzykę i ICT i
delegacji z Łotwy, Turcji i Włoch – projekt „Pro.math.Eu.s – promowanie matematyki
wśród europejskich uczniów”.
• Uczniowie brali udział:
- w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Choinki Jedynki”
- w diecezjalnym konkursie plastycznym „Mój Patron”
- w gminnym rodzinnym konkursie plastycznym „Orzeł Biały”
- w ogólnopolskim konkursie narodowym „Piękna nasza Polska cała”
- w mistrzostwach szkół gminy Psary w pływaniu, bowlingu, w piłce nożnej
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- turnieju koszykówki dziewcząt w LO IM. M.Kopernika w Będzinie
Gminny Ośrodek Kultury
W Ośrodku Kultury w Dąbiu:
- odbył się uroczysty jubileusz 30 lecia działalności artystycznej zespołu śpiewaczego
„Dąbie”
- odbył się spektakl teatralny dla dzieci „Kozucha Kłamczucha” w wykonaniu aktorów ze
studia teatralnego „Sztuka” z Trzebini
- odbył się koncert muzyki operetkowej „Dla Ciebie, Polsko” w ramach 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości
- odbyły się gminne uroczystości z okazji Święta Niepodległości
- odbyło się gminne Spotkanie Mikołajkowe, podczas którego na scenie zaprezentowali się
uczestnicy sekcji artystycznej Ośrodka. Ponadto, dla najmłodszych przygotowano
widowisko teatralne „Świąteczny cud” oraz słodki poczęstunek.
W Ośrodku Kultury w Sarnowie:
- odbył się uroczysty jubileusz 40 lecia działalności artystycznej zespołu śpiewaczego
„Zagłębianki” i kapeli ludowej „Sarnowianie”
W Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie:
- uroczyście zinaugurowano rok kulturalny, na którym zostały przyznane nagrody
„Rydwany Kultury”, a także odbył się koncert kabaretowy Jacka Ziobry
- odbył się koncert Pawła Goleckiego – lidera śląskiej listy szlagierów
- odbyła się Barbórka – X jubileuszowe spotkanie gwarków z gminy Psary
W Ośrodku Kultury w Sarnowie:
- w ramach bezpłatnych spektakli dla dzieci Studio teatralne „Sztuka” zaprezentowało
najmłodszym spektakl teatralny „Lampa Aladyna”.
W Ośrodku Kultury w Preczowie:
- odbył się kolejny spektakl teatralny w wykonaniu artystów ze Studia Teatralnego Sztuka
z Trzebini „Legenda o Smoku Wawelskim”
Ponadto, GOK prowadzi zajęcia dla dzieci i dorosłych według harmonogramu. W ofercie
tegorocznych zajęć dla dzieci znalazły się m.in.: akrobatyka artystyczna, kółko szachowe,
plastyka, nauka gry na gitarze i pianinie, ceramika, grupy zabawowe dla najmłodszych oraz
zajęcia językowe: nauka niemieckiego i angielskiego. Dla dorosłych podobnie jak w latach
ubieglych prowadzone są zajęcia rekreacyjne jak: zumba, aerobik, joga.
Gminna Biblioteka Publiczna
• W okresie sprawozdawczym zarejestrowała 164 nowych czytelników, w tym
65 czytelników do lat 15.
• Wypożyczalnię i czytelnię odwiedziło 4086 czytelników.
• Ogółem wypożyczono 5075 jednostek inwentarzowych.
• W okresie sprawozdawczym dla centrali i filii GBP zakupiono 482 pozycje książkowe.
• Odbyły się:
- wykłady dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku
• Zorganizowano:
- inaugurację Uniwersytetu Dziecięcego
- koncert chóru Iterum
- podsumowanie konkursu „Mój wiersz dla Polski”
- 3 pokazy filmowe
- pokaz mody
- 3 spotkania autorskie, m.in: z Panią Renatą Piątkowską, Panią Barbarą Wicher
• W listopadzie we wszystkich placówkach bibliotecznych uczniowie klas „0” i I
uroczyście świętowali urodziny Pluszowego Misia.
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Ośrodek Pomocy Społecznej
W okresie od 11 października 2018r. do 11 grudnia br. na nowy okres
zasiłkowy/świadczeniowy dział świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przyjął
łącznie 98 wniosków, w tym:
- 13 wniosków o świadczenie „Dobry Start” (300plus),
- 29 wniosków o świadczenia rodzinne,
- 3 wnioski o świadczenie z funduszu alimentacyjnego,
- 53 wnioski o świadczenie wychowawcze.
W powyższym okresie zostało wydanych:
- 164 decyzji w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych,
- 96 decyzji w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego.
W okresie od 11 października do 11 grudnia dział świadczeń pomocy społecznej przyjął
58 wniosków i wydał 137 decyzji.
5 grudnia br. w hali sportowej ZSP w Sarnowie odbył się XI Mikołajkowy Turniej Piłki
Nożnej kl.IV-V szkół podstawowych Gminy Psary o puchar Zdrowia Ośrodka Pomocy
Społecznej w Psarach. W tegorocznej edycji najlepszą drużyną okazała się ekipa ze SP
w Dąbiu, II miejsce zajęła SP w Gródkowie, III miejsce ZSP w Sarnowie.
7 grudnia br. w ramach realizowanego przez Ośrodek Programu Profilaktyczno –
Edukacyjno – Sportowego Trzeźwość – Młodość To Twoja Przyszłość dla mieszkańców
Gminy przeprowadzono autorski program w formie koncertu Pawła Orkisza „Zagapiłem się
na życie”, w gościnnych progach Biblioteki Gminnej w Psarach.
10 grudnia br. odbyło się spotkanie mikołajkowe dla grupy wsparcia „Nadzieja”, które
rozpoczęło się filmem w kinie w Dąbrowie Górniczej a następnie uczestnicy zostali
zaproszeni na poczęstunek do pizzerii. W spotkaniu uczestniczył Wójt, kierownik OPS
w Psarach, radny Robert Zieliński, dwóch pracowników socjalnych oraz 12 rodzin z dziećmi
niepełnosprawnymi. Wszystkie rodziny zostały obdarowane paczkami mikołajkowymi.
6 grudnia br. Ośrodek wydał 37 paczek dla dzieci podopiecznych korzystających ze
wsparcia Ośrodka. Ponadto, przygotowano 26 paczek żywnościowych, które będą wydane
w najbliższym czasie dla osób samotnych, chorych, niepełnosprawnych, znajdujących się
w trudnej sytuacji materialnej.
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,
- budowa i wymiana sieci wodociągowej przy ul. Głównej w Sarnowie.
Zakład własnymi siłami wykonał:
- wymianę wodociągu w ul. Cichej i Bocznej w Strzyżowicach,
- wymianę odcinka sieci wodociągowej w Brzękowicach Górnych (prace były prowadzone
przed budową chodnika w Brzękowicach Górnych),
- utwardzenie kruszywem ul. Kalcytowej i Dolomitowej w Górze Siewierskiej po budowie
odcinków sieci wodociągowej w wyżej wymienionych ulicach
Trwają prace przy wymianie sieci wodociągowej w Preczowie przy ul. Dębowej
i Gródkowie ul. Górna gdzie zamontowano już nowy zestaw hydroforowy oraz rozpoczęły
się prace związane z budową sieci wodociągowej na osiedlu Malinowice II.
Usunięto 12 awarii w sieci wodociągowej.
Przeprowadzono odczyty kontrolne wodomierzy na granicach gminy i ujęciach wody.
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:
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- studni wodomierzowej Iskra Psary,
- studni redukcyjnej na ul. Wiejskiej w Sarnowie,
-ul. Dolnej 1 w Dąbiu,
- hydroforni na osiedlu czerwony kamień,
- stacji uzdatniania wody przy źródle SM4 w Malinowicach,
- studni SD1 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.
Na bieżąco trwały prace związane z utrzymaniem porządku na terenie placów zabaw.
W trakcie realizacji są prace remontowe terenu placu zabaw i budynku gospodarczego
w Goląszy Górnej.
Wykonano:
- flagowanie ulic z okazji Święta Odzyskania Niepodległości przy drogach gminnych,
- wymianę wiaty przystankowej w Goląszy Dolnej (przystanek Mleczarnia),
- prace związane z remontem gminnych dróg utwardzonych kruszywem,
- remont sufitu w przedszkolu w Sarnowie,
- prace związane z wymianą marmuritu na schodach GOK w Sarnowie,
- prace związane z nasadzeniem drzew i wycinką drzew zgodnie ze zleceniami Urzędu,
- dwa wpusty deszczowe na ul. Podwale w Strzyżowicach
Zakończone zostały prace związane z koszeniem pasów drogowych i obiektów gminnych na
rok 2018.
Trwa zabezpieczenie stadionu w Górze Siewierskiej przed dzikami, poprzez wykonanie
ogrodzenia tymczasowego z siatki autostradowej.
W trakcie realizacji jest remont kotłowni w OSP w Psarach.
Na bieżąco według potrzeb trwają prace związane z naprawą w administrowanych obiektów
komunalnych.
Na bieżąco wykonywane są prace związane z odśnieżaniem dróg, chodników i placów
komunalnych na terenie Gminy
W zakresie reprezentowania Gminy:

• 27.11 - uczestniczyłem w Gminnym Konkursie Regionalnym zorganizowanym w SP Dąbie;
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- brałem udział w otwarciu „Zielonej pracowni” w SP Dąbie;
02.12. - uczestniczyłem w Mikołajkach Gminnych zorganizowanych w Preczowie;
04.12.- brałem udział w uroczystościach barbórkowych Braci Górniczej Gminy Psary
zorganizowanych w GOK-u w Gródkowie oraz Dolomitach w Dąbrowie Górniczej;
05.12.- brałem udział w Mikołajkowym Pucharze Piłki Nożnej w Sarnowie;
08.12.- Pani Zastępca Wójta uczestniczyła w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez
KGW Goląsza Brzękowice;
10.12. - uczestniczyłem w wigilijnym spotkaniu klubu emerytów w Malinowicach;
- uczestniczyłem w świątecznym spotkaniu członków Stowarzyszenia „Tańczące Motyle”
w Dąbrowie Górniczej,
11.12.- uczestniczyłem w Walnym Zebraniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Brynica to
nie granica” w Pyrzowicach;
12.12. - uczestniczyłem w spotkaniu z gośćmi z zagranicy w ramach projektu „Erasmus+”
realizowanego przez SP Dąbie;
14.12.- uczestniczyłem w spotkaniu świątecznym organizowanym przez SP Sarnów;
15.12. - brałem udział w charytatywnej zbiórce na rzecz schroniska dla zwierząt
zorganizowanej przy GOK Sarnów;
uczestniczyłem w wieczorze wigilijnym klubu emerytów Brzękowice – Goląsza;
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17.12. - uczestniczyłem w Gminnym Konkursie Kolęd i pastorałek.
W okresie międzysesyjnym przyjąłem 12 interesantów.
Wójt
/-/ Tomasz Sadłoń

