Psary, dnia 25.03.2021 r.

Informacja międzysesyjna
za okres od 25.02.2021r. do 25.03.2021r.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo
➢ W lutym zrealizowano dochody w wysokości 7 456 083,39 zł, w tym:
• dotacje w wysokości 1 712 971,00 zł
• subwencje w wysokości 1 829 610,00 zł
• pozostałe dochody w wysokości 3 913 502,39 zł
Wydatki zrealizowano na kwotę 4 780 165,31 zł.
➢ Na dzisiejszą sesję przygotowano 8 projektów uchwał.
➢ W okresie objętym informacją wydałem 2 zarządzenia w następujących sprawach:
a) Wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy w Psarach do otwierania i zamykania budynku
Urzędu Gminy i pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego w Psarach ul. Szkolna 100 oraz
wyłączania i załączania systemu alarmowego.
b) Powołania komisji do spraw rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych gminy Psary
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, nauki, szkolnictwa wyższego,
edukacji, oświaty i wychowania, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności
na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym
wypoczynku dzieci i młodzieży.
Zadania inwestycyjne w trakcie realizacji:
1. Zostały podpisane umowy:
• z konsorcjum firm: Lider – Silesia Trans Service Sp.zo.o z siedzibą w Katowicach,
Uczestnik – Lexbud Budownictwo i Infrastruktura Sp.zo.o z siedzibą w Katowicach na
zadanie „budowa Zagłębiowskiego Parku Linearnego – rewitalizacja obszaru
funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy – etap II. Wartość zadania to 2 043 184,14
zł. Termin realizacji zadania do 29.10.2021r.
• Z konsorcjum firm: Lider – PHU „Monter” z siedzibą w Częstochowie, Uczestnik – Zakład
Remontowo Budowlano Instalatorski „Budo – max” spółka jawna z siedzibą
w Częstochowie, Uczestnik – RS Group z siedzibą w Częstochowie na zadanie „budowa
sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gródkowie”. Wartość zadania 2 798
250,00 zł. Termin realizacji do dnia 30.06.2022r.
2. 11 marca został przekazany teren i plac budowy wykonawcy robót firmie Infrax sp.zo.o.
z siedzibą w Bojszowach dla zadania „budowa odwodnienia ul. Krótkiej w Sarnowie”. Wartość
zadania 558 051,37 zł. Termin realizacji do dnia 11.07.2021r.
3. 11 marca otwarto oferty złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
zadanie pn.: „opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej windy
wbudynku Centrum Medycznego w Psarach wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego
w ramach zadania likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej
na terenie Gminy Psary”. Do upływu terminu składania ofert zostało złożonych dwie oferty.
Termin realizacji zadania to siedem miesięcy od dnia podpisania umowy.
4. Trwają prace związane z przebudową drogi wojewódzkiej nr 913. Aktualnie wykonywana jest
rozbiórka nawierzchni bitumicznej, podbudowy z kruszywa na odcinku od ul.
Granicznej do ul. Belnej w Strzyżowicach. Prowadzone są prace związane z wykonaniem
umocnień rowów płytami ażurowymi, montażem wygrodzeń segmentowych U-11a,
wykonaniem podbudowy z kruszywa pod chodnikami i ciągami pieszo – rowerowymi. Trwają

również prace związane z budową kanalizacji sanitarnej tłoczonej oraz siecią wodociągową
w pasie drogi wojewódzkiej DW 913.
Realizacja zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych:
1. Trwa sporządzanie okresowych sprawozdań, harmonogramów i wniosków o płatność dla 13
projektów inwestycyjnych dofinansowanych w ramach środków krajowych oraz unijnych, dla
których zostały podpisane umowy o dofinansowanie.
2. W zakresie projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach RPO WSL 2014 – 2020:
• od 1 marca Gmina Psary wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej rozpoczęła realizację
projektu „Rozwój oferty usług świadczonych w mieszkaniu chronionym w Goląszy
Górnej”. Projekt skierowany jest do 3 mieszkańców naszej gminy, będących w trudnej
sytuacji życiowej, niepełnosprawnych lub osób w podeszłym wieku, potrzebujących
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ale nie wymagających jeszcze usług
świadczonych całodobowo w domach opieki. Trwa proces rekrutacji pierwszych lokatorów
mieszkania chronionego. Od kwietnia, przez okres 11 miesięcy, mieszkańcom zostanie
zapewniony opiekun i asystent.
• W ramach projektu „Aktywna integracja rodzin – wsparcie usług świadczonych przez
Centrum Usług Społecznych przy remizie OSP w Strzyżowicach” przeprowadzono
szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla 10 opiekunów osób
niepełnosprawnych. Opiekunowie od 1 marca mają również zapewnione indywidualne
poradnictwo psychologa z zakresu wsparcia i radzenia sobie w trudnej sytuacji życiowej.
3. Trwa realizacja zadania „Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii w budynkach
mieszkalnych na terenie Gminy Psary”. Do tej pory zaakceptowano 92 projektów
wykonawczych. Trwają prace montażowe instalacji OZE u mieszkańców. Łącznie od początku
realizacji projektu odebrano instalację na 30 nieruchomościach. Trwa procedura podpisywania
umów z mieszkańcami wyłonionymi w ramach naboru uzupełniającego.
4. Podpisano umowę z samorządem województwa śląskiego na dofinansowanie w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla zadania: budowa sieci
wodociągowych na terenie Gminy Psary oraz wyposażenie oczyszczalni ścieków
w Malinowicach”. Koszty całkowite przedsięwzięcia to 1. 467.531,36 zł, natomiast przyznana
dotacja wynosi 759 179,00 zł.
5. Podpisano także umowę o przyznanie dofinansowania z Instytutem Sportu w ramach projektu
lokalnego animatora sportu. Dofinansowanie wynosi 1200 zł na miesiąc z przeznaczeniem na
zatrudnienie animatorów.
6. W wyniku procesu negocjacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie w sprawie uzyskania dofinansowania dotacji oraz pożyczki na zadanie
pn.: „budowa przedszkola i żłobka w Psarach” otrzymano wstępne zobowiązanie Zarządu
NFOŚiGW na udzielenie dotacji do kwoty 1 127 000 zł i pożyczki do kwoty 1 127 000 zł.
W zakresie promocji i komunikacji społecznej:
1. Wydano Głos Gminy Psary.
2. Na bieżąco uzupełniane są informacje na stronie internetowej oraz gminnym facebooku.
3. Przygotowano zapytanie ofertowe i podpisano umowę dotyczącą opracowania działań
związanych z promocją i komunikacją społeczną w gminie Psary.
4. Przeprowadzono konkurs międzyszkolny na najładniejszą kartkę wielkanocną.
5. Sfinalizowano zlecenie dotyczące zamontowania metalowego pojemnika w kształcie serca
przeznaczonego do zbierania plastikowych nakrętek przy budynku Centrum Usług Społecznych
w Strzyżowicach.

Gminny Ośrodek Kultury:
1. W związku z ponownym wzrostem zakażeń oraz wieloma przypadkami zachorowań na terenie
gminy w okresie od 20 marca do 9 kwietnia, placówki GOK ponownie zawiesiły swoją
działalność stacjonarną, pozostając do dyspozycji telefonicznej.
2. W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Kultury zorganizował gminne eliminacje
ogólnopolskiego konkursu Mały OKR 2021. Spośród niemal 80 zgłoszeń wyłoniono 6 laureatów, którzy zostali nominowani do eliminacji wojewódzkich w Katowicach. W konkursie
udział wzięli uczniowie z lokalnych szkół. Konkurs odbywał się metodą zdalną, a uczestniczyli
nadsyłali swoje zgłoszenia drogą elektroniczną.
3. W ramach obchodów Dnia Kobiet dla przedstawicielek lokalnych organizacji społecznych,
oświatowych, stowarzyszeń, druhen z OSP oraz radnych przygotowano słodkie upominki, które
pracownicy GOK dostarczyli Paniom osobiście. Ponadto, instruktorki z poszczególnych
placówek przygotowały filmową kartkę z życzeniami. Projekt pod nazwą „… bo poezja jest
Kobietą” spotkał się bardzo ciepłym i miłym przyjęciem wśród mieszkańców, korzystających
z mediów społecznościowych GOK, a film uzyskał ponad 820 wyświetleń.
4. Pracownicy GOK uczestniczyli w zdalnej konferencji pt.: „Innowacje cyfrowe w gminnych
samorządowych instytucjach kultury” inicjującej rozpoczęcie projektu „Cyfrowi eksperci
w podregionie sosnowieckim”. Udział w konferencji był pierwszym z etapów projektu,
w ramach którego pracownicy uzyskają kompetencje z takich dziedzin jak dziennikarstwo oraz
nauka programowania i robotyki. Dzięki udziałowi w projekcie, placówki GOK otrzymają
sprzęt multimedialny niezbędny do prowadzenia takich zajęć, w tym nowoczesne roboty,
tablety oraz gry edukacyjne.
5. Do 29 marca można składać prace w ramach ogłoszonego konkursu plastycznego Wielkanocne
Tradycje, na tradycyjne ozdoby i dekoracje związane ze świętami wielkanocnymi. W ramach
konkursu przewidziano kategorie indywidualne dla dzieci oraz kategorię rodzinną, w ramach
której prace mogą wykonać dzieci wraz z całą rodziną.
6. Wykorzystując czas ograniczenia swojej statutowej działalności, GOK poprzez ankietę rozpoczął badanie opinii oraz potrzeb mieszkańców w zakresie oferty kulturalnej. Ankieta
dostępna jest na facebookowym profilu GOK-u oraz na stronie internetowej. Wykorzystując
współpracę z lokalnymi szkołami, ankieta została rozesłana do mieszkańców gminy, w tym
rodziców i uczniów, poprzez m.in.: system dziennika elektronicznego oraz lokalnych instytucji
i organizacji drogą mailową. Ankietę można wypełnić do 29 marca. Wyniki oraz podsumowanie
ankiety będą dostępne na przełomie kwietnia i maja na stronie internetowej GOK-u.
7. Na podstawie zaświadczenia wydanego przez PZPN, we współpracy ze Stowarzyszeniem
Kultury Fizycznej „Sportowa Gmina Psary” prowadzone są treningi oraz turnieje piłki nożnej
w ramach funkcjonowania Akademii Piłki Nożnej.
Gminna Biblioteka Publiczna:
1. W okresie sprawozdawczym zarejestrowała 295 nowych czytelników, wypożyczalnię
i czytelnię odwiedziło 1087 czytelników, wypożyczono ogółem 1994 jednostek
inwentarzowych.
(Po 1 stycznia każdego roku nadawane są nowe numery czytelnikom którzy odwiedzili
bibliotekę, dlatego ilość zarejestrowanych osób w pierwszych miesiącach roku jest zaskakująco
duża).
2. W okresie sprawozdawczym zakupiono do biblioteki centralnej i filii 278 książek.
Ośrodek Pomocy Społecznej:
1. W związku z panującą epidemią Covid-19, na terenie gminy Psary na dzień 18 marca liczba
osób objętych kwarantanną domową wynosiła 400 mieszkańców. Pracownicy socjalni
regularnie przeprowadzają rozmowy telefoniczne z osobami przebywającymi na kwarantannie
domowej w celu rozeznania sytuacji w zakresie zabezpieczenia ewentualnych potrzeb.

2. W ramach projektu „Rozwój oferty usług świadczonych w mieszkaniu chronionym w Goląszy
Górnej” zostały zlecone Zakładowi Gospodarki Komunalnej niezbędne prace wykończeniowe.
3. Od 18 lutego do 17 marca przyjęto drogą elektroniczną 219 wniosków o przyznanie
świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres świadczeniowy 2021/2022.
Zakład Gospodarki Komunalnej:
W zakresie realizacji prac związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem mieszkańców w wodę
wykonywana jest:
1. Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Gródków,
Psary, Strzyżowice w związku z przebudową drogi wojewódzkiej DW 913.
2. 15 lutego wykonano badania wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym
parametrów grupy A na:
- stacji uzdatniania wody w Malinowicach,
- studni SD 1 w Dąbiu,
- źródle powierzchniowym nr I w Górze Siewierskiej.
Wszystkie próbki spełniają wymagania rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017
r. Uwierzytelnione kopie raportów z badań zostały przekazane do PPIS w Dąbrowie Górniczej
i Wójta Gminy Psary a także opublikowane na stronach internetowych Urzędu Gminy Psary
www.psary.pl i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach www.zgk.psary.pl.
3. W okresie objętym informacją wystąpiła 1 awaria na sieci wodociągowej.
4. Pracownicy brygady wodociągowej zostali wezwani do 11 interwencji związanych z nieszczelnościami na przyłączach lub w obrębie zaworów przy wodomierzach głównych.
5. Wymieniono wodomierze na nowe:
- 60 szt. w ramach legalizacji u odbiorców,
- 1 szt. na skutek awarii wodomierza.
6. Zamontowano:
- 11 szt. wodomierzy u nowych odbiorców przy odbiorze przyłączy wodociągowych do
budynków,
- 1 szt. wodomierza w ramach likwidacji ryczałtu,
7. Zlikwidowano 3 szt. przyłączy do niezamieszkałych budynków,
8. Łącznie zabudowano 73 szt. wodomierzy
9. Wydano:
- 12 szt. warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej
- 2 uzgodnienia branżowe.
Prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg, oznakowania pionowego i poziomego dróg, terenów
zielni, porządku na terenie Gminy oraz pozostałej działalności:
1. zgodnie z harmonogramem utrzymywany jest porządek na placach zabaw, obiektach
sportowych, przystankach autobusowych (raz w tygodniu przeprowadzana jest dezynfekcja wiat
przystankowych i rozkładów jazdy) oraz czyszczone są tablice ogłoszeniowe,
2. dostarczane są kosze na odpady zmieszane do mieszkańców Gminy Psary,
3. przeprowadzono remont pomieszczeń klubu sportowego Preczów,
4. wykonano:
- przycinkę drzew w pasie drogowym ul. Starej w Sarnowie,
- czyszczenie rowów w ciągu Dąbia Chrobakowego,
5. uzupełniono kruszywem ubytki w nawierzchni dróg gminnych ul. Kasztanowej w Psarach,
ul. Skowronków i Jaworowej w Preczowie, ul. Bukowej w Malinowicach,
6. wykonano rozbiórkę placu zabaw w Gródkowie (plac zabaw nie spełniał wymogów
bezpieczeństwa a teren przeznaczony zostanie na zaplecze budowy przy budowie sali
gimnastycznej w SP w Gródkowie).

W zakresie reprezentowania Gminy:
➢
26.02 – uczestniczyłem w posiedzeniu Prezydium Zarządu Powiatowego Związku OSP
w Siewierzu
➢
02.03 – uczestniczyłem w zdalnym spotkaniu Podregionu Sosnowieckiego
➢
03.03 – brałem udział w zdalnym spotkaniu Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego
Związku Gmin i Powiatów
➢
04.03 – w Katowicach uczestniczyłem w podpisaniu umowy o przyznaniu pomocy na „budowę
sieci wodociągowych na terenie gminy Psary oraz zakup wyposażenia oczyszczalni ścieków
w Malinowicach”.
➢
17.03 – uczestniczyłem w XXXIII zdalnej Sesji Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii
➢
17.03 – uczestniczyłem w podpisaniu umowy na „Budowę sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w Gródkowie

Wójt
Tomasz Sadłoń

Załącznik do informacji międzysesyjnej:
W okresie objętym informacją od 25 lutego 2021r. do 25 marca 2021r. zostały zawarte 4 umowy:
➢ Z Samorządem Województwa Śląskiego reprezentowanym przez Marszałka Woj. Śląskiego oraz
Członka Zarządu Woj. Śląskiego o przyznaniu pomocy
➢ z INTRAX sp.zo.o z siedzibą w Bojszowy na „budowę odwodnienia ul. Krótkiej w Sarnowie.
Ponadto, zawarłem:
➢ z Dyrektorem PUP w Będzinie porozumienie w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych
w 2021r.
➢ umowę zlecenia do wykonywania czynności związanych z dopilnowywaniem i przestrzegania
obostrzeń sanitarnych przez interesantów w Urzędzie Gminy Psary ze względu na trwający stan
epidemii koronawirusem.

