Psary, dnia 26.08.2021 r.

Informacja międzysesyjna
za okres od 23.06.2021r. do 26.08.2021r.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo
➢ W czerwcu i lipcu zrealizowano dochody w wysokości 12 376 825,53 zł, w tym:
• dotacje w wysokości 4 387 360,55 zł
• subwencje w wysokości 1 772 416,00,zł
• pozostałe dochody w wysokości 6 217 048,98 zł
Wydatki zrealizowano na kwotę 10 488 539,36 zł.
➢ Na dzisiejszą sesję przygotowano 16 projektów uchwał.
➢ W okresie objętym informacją wydałem 40 zarządzeń.
Zadania inwestycyjne w trakcie realizacji:
1. Trwają prace związane z:
• budową nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gródkowie.
Obecnie wykonywane są prace ziemne związane ze wznoszeniem fundamentów
(murowanie ścian fundamentowych, izolacja przeciwwodna i termiczna fundamentów)
oraz zbrojenie słupów konstrukcyjnych sali gimnastycznej.
• „budową Zagłębiowskiego Parku Linearnego – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego
doliny rzeki Przemszy i Brynicy – etap II”. Obecnie wykonywane są nawierzchnie ciągów
pieszych, układana jest nawierzchnia z geokraty, powstaje parking, instalacja oświetlenia
i monitoringu, instalacja nawodnienia, wykonano również przyłącze wodociągowe.
• budową placu zabaw przy szkole w Dąbiu. Wykonawca wykonał już prace rozbiórkowe na
placu zabaw, trwa wykonywanie podbudowy.
• przebudową drogi gminnej ul. Brzozowej w Malinowicach. Wykonawca wykonał korytowanie drogi, trwają prace związane z wykonaniem warstw podbudowy oraz kanalizacją sanitarną.
2. Dobiegają końca prace związane z przebudową drogi wojewódzkiej 913. Obecnie
wykonywane są końcowe roboty związane z brukowaniem chodników i wjazdów na posesje
oraz oznakowaniem poziomym i pionowym drogi, a także trwają prace porządkowe wzdłuż
remontowanej drogi.
3. Koczą się także prace
modernizacyjne w pomieszczeniach w Szkole Podstawowej
w Strzyżowicach na I i II piętrze, które objęły wykonywanie tynków, malowanie ścian,
wykonywanie posadzek w poszczególnych pomieszczeniach oraz montaż klimatyzacji.
4. Trwają prace budowlane na zadaniu „budowa odwodnienia ul. Krótkiej w Sarnowie”.
Wykonawca prac wykonał prace związane z zakresem podstawowym umowy, tj. wykonanie
odwodnienia ul. Krótkiej oraz modernizację ul. Krótkiej i Zielonej. W związku z wystąpieniem
niekorzystnych zjawisk pogodowych -ulew, które podmyły pobocze i zalały prywatne posesje,
został podpisany aneks do umowy związany z wykonaniem prac dodatkowych na zadaniu.
Wartość zadania 656 866,08 zł. Termin realizacji do 10 września 2021r.
5. Zakończono realizację zadania „remontu nawierzchni drogi gminnej ul. Kamiennej (odcinek
boczny) w Psarach” w ramach zadania budowa ul. Kamiennej w Psarach. Wykonawca prac to
firma ZRB Tyskie Drogi sp.zo.o z Tychów. Wartość zadania 87 968,12 zł. Prace odbiorowe
zakończono w dniu 9 sierpnia.
6. Opracowano:
- projekt techniczny wraz z uzyskaniem zaświadczenia Starosty Będzińskiego dla zadania
„nakładka na ul. Jaworowej w Preczowie”. Wykonawcą prac projektowych była firma ABS
Ochrona Środowiska z Katowic. Wartość prac projektowych to 9 225,00 zł.

- projekt budowy centrum przesiadkowego w Psarach wraz z uzyskaniem decyzji ZRID.
Wykonawcą prac projektowych była firma Droplan Radosław Sobieraj, Robert Cichy z Psar.
Wartość prac projektowych to 96 118,35 zł.
7. Inwestycje w trakcie postępowania przetargowego:
- dostawa i montaż pompy ciepła dla budynku żłobka i przedszkola w Psarach
- modernizacja budynku byłej szkoły w Malinowicach
- modernizacja budynku OSP w Sarnowie
Zadania zgłoszone do dofinansowania ze środków zewnętrznych:
1. Trwa sporządzanie okresowych sprawozdań, harmonogramów i wniosków o płatność dla
projektów inwestycyjnych dofinansowanych w ramach środków krajowych oraz unijnych, dla
których zostały podpisane umowy o dofinansowanie, a także realizacja projektu związanego
z mieszkaniem chronionym „Rozwój oferty usług świadczonych w mieszkaniu chronionym
w Goląszy Górnej” i projektu „Aktywna integracja rodzin – wsparcie usług świadczonych
przez Centrum Usług Społecznych przy remizie OSP w Strzyżowicach”.
2. W omawianym okresie otrzymano wypłaty dotacji w łącznej kwocie 1 207 804,95zł na:
- „remont części budynku remizy OSP w Strzyżowicach wraz z zagospodarowaniem terenu
wokół budynku w celu utworzenia Centrum Usług Społecznych” – 233 474,95 zł (RPO),
- „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy
i Brynicy – Gmina Psary etap II” – 960 000,00 zł (GZM)
- Program Czyste Powietrze – obsługa wniosków – 250,00 zł (WFOŚiGW)
- „Maluch+” 2021 – 14 080,00 zł
4. Trwa realizacja zadania „Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii w budynkach
mieszkalnych na terenie Gminy Psary”. Do tej pory zaakceptowano 97 projektów
wykonawczych. Trwają prace montażowe instalacji OZE u mieszkańców. Przeprowadzono
odbiór instalacji na 7 nieruchomościach. Łącznie od początku realizacji projektu
przeprowadzono odbiory instalacji na 67 nieruchomościach.
5. W ramach projektu „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na
terenie gmin partnerskich Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn,
Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg” trwa procedura podpisywania
aneksów do umów z mieszkańcami. Zostały zaakceptowane wnioski materiałowe oraz wzór
dokumentacji projektowej dla instalacji fotowoltaicznej oraz kolektorów słonecznych.
Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej dla mieszkańców.
6. Trwa obsługa Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” w ramach podpisanego
porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach. 12 lipca podpisano aneks do przedmiotowego porozumienia, zgodnie z którym
gmina w ciągu 12 miesięcy otrzyma m.in. 30 000,00 zł na prowadzenie punktu konsultacyjno –
informacyjnego.
W okresie międzysesyjnym przygotowano dla mieszkańców 28 wniosków o dotację. Łącznie
od początku realizacji porozumienia przygotowano 81 wniosków.
7. W ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2021 roku Gmina Psary
otrzymała dofinansowanie na przebudowę placu zabaw w Dąbiu w kwocie 60 000 zł. Wartość
umowy z wykonawcą to 403 317,00 zł.
8. Projekt „termomodernizacja budynku byłej Szkoły Podstawowej w Górze Siewierskiej” został
wybrany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Trwa procedowanie podpisania umowy o dofinansowanie. Kwota przyznanego dofinansowania
to 425 000,00 zł. Projekt obejmuje kompleksową modernizację energetyczną budynku w której
zakres wchodzi: modernizacja instalacji c.o., modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej,
ocieplenie ścian zew, ścian fundamentowych, stropodachów, wymiana okien i drzwi zew., wykonanie posadzki w piwnicy ocieplonej styropianem, wykonanie warstwy wierzchniej
pokrycia ocieplanych powierzchni dachu, wymiana opraw oświetleniowych na typ led.

9. W ramach Ministerialnego Programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej
infrastruktury sportowej – edycja 2021 otrzymano pozytywną klasyfikację do dofinansowania
na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gródkowie. Wnioskowana kwota to
923 423,00 zł. Ostateczna kwota dofinansowania będzie znana po otrzymaniu umowy.
10. W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych złożono
3 wnioski na przedsięwzięcia wpisujące się w główne cele strategiczne Gminy, mianowicie:
• budowa systemu kanalizacji zbiorczej na terenie gminy Psary – etap I, która posłuży
rozwojowi naszej gminy oraz podniesie warunki życia mieszkańców. Inwestycja ta
dotyczy budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w części Strzyżowic i części Psar
– wnioskowana kwota 9 479 412,31 zł,
• budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Psary.
Inwestycja dotyczy budowy i przebudowy sieci wodociągowej w miejscowościach:
Brzękowice Górne, Goląsza Górna, Dąbie Górne i Dąbie. Zadanie obejmuje budowę
i przebudowę istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami – wnioskowana kwota
3 995 197,79 zł.
• budowa ul. Kolejowej w Psarach o długości ok. 1,8 km.
Przedsięwzięcie obejmować będzie nową konstrukcję drogi i nawierzchni z asfaltobetonu,
budowę chodników oraz oświetlenia i kanalizacji deszczowej, co przyczyni się do poprawy
infrastruktury gminnej, podniesienia bezpieczeństwa oraz komfortu wszystkich użytkowników
drogi – wnioskowana kwota 4 729 100,00 zł.
W zakresie zarządzania drogami:
1. Wydano 20 decyzji dotyczących umieszczenia w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń
infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego, 14 decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
w związku z prowadzeniem robót w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej
niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami, a także 37 decyzji zezwalających na lokalizację zjazdu na drodze gminnej
W zakresie rolnictwa i kształtowania zieleni:
1. Przeprowadzono:
- 26 oględzin w terenie drzew zgłaszanych do usunięcia,
- oględziny w terenie drzew usuniętych bez wymaganego zezwolenia,
- 6 oględzin w terenie drzew połamanych podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych
2. Sporządzono 3 sprawozdania do Starosty Będzińskiego dotyczące odstrzału redukcyjnego
dzików.
W zakresie gospodarowania odpadami:
1. Zawarto:
- 14 umów użyczenia stojaków na worki do segregacji odpadów komunalnych z właścicielami
nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Psary,
- 15 umów użyczenia kompostowników do kompostowania bioodpadów z właścicielami
nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy,
2. Przyjęto 20 zamówień na usługę dodatkową w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów
budowlanych i rozbiórkowych
3. Zgłoszono na Policję 4 przypadki podrzucenia odpadów pod Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych w Dąbiu.
W zakresie ochrony środowiska:
1. Wydano 3 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

2. Wezwano mieszkańców sołectwa Sarnów z ul. Wiejskiej oraz sołectwa Preczów z ul. Sosnowej
do udokumentowania w formie umowy i dowodów płatności za usługi w zakresie opróżniania
zbiornika na ścieki, wykonywane przez uprawnioną jednostkę w roku 2020 i 2021.
W zakresie gospodarki nieruchomościami:
1. Złożono 10 wniosków do Wojewody Śląskiego dot. Komunalizacji działek (nieodpłatne
przejęcie działek od Skarbu Państwa).
2. Wszczęto procedurę nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Skarbu Państwa dla 10 działek.
3. 26 lipca został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 4 działek położonych
w Malinowicach na osiedlu Malinowice II. Przetarg został zaplanowany na 31 sierpnia.
Gminny Ośrodek Kultury:
1. Zorganizowano:
- 19 czerwca na stadionie LKS „Błyskawica” w Preczowie festyn z okazji Nocy Świętojańskiej,
który swoim programem nawiązywał do tradycji corocznego Świętojańskiego Festiwalu Pieśni
i Przyśpiewek Zalotnych. W tym roku wyjątkowo, wydarzenie miało formę muzycznego
spotkania zespołów,
- 25 lipca w Goląszy Górnej uroczysty festyn z okazji otwarcia ośrodka kultury
w przebudowanym budynku byłej szkoły.
2. Od 5 lipca we wszystkich placówkach GOK, zgodnie z harmonogramem realizowane są zajęcia
i aktywności w ramach akcji lato.
3. W dniach od 26 do 30 lipca oraz od 16 do 20 sierpnia również w budynku ośrodka kultury
w Górze Siewierskiej odbywały się, kolejne dwa turnusy półkolonii.
4. W sierpniu ruszyła również wakacyjna pracownia kreatywności, a w niej wiele zajęć
i warsztatów, m.in. witraże z bibuły, papieroplastyka, plastelinowe mozaiki, masa porcelanowa
oraz malarska sztuka abstrakcji. W sierpniowej ofercie zajęć znalazły się również projekcje
filmowe w CUS, w ramach cyklu „Bajkowe piątki” dla najmłodszych. Tegoroczna akcja lato
zakończy się 29 sierpnia, a zwieńczeniem wszystkich aktywności będzie wspólny piknik dla
najmłodszych mieszkańców połączony z kinem plenerowym.
5. W okresie sprawozdawczym, w sierpniu, po krótkiej wakacyjnej przerwie swoją działalność
wznowiła Akademia Piłki Nożnej. Rozpoczęto przygotowania do nowego sezonu, jak również
grupa 50 członków akademii wybrała się na obóz sportowy, który odbywał się w dniach 15-22
sierpnia w kompleksie sportowo – wypoczynkowym w Sielpi.
6. W lipcu GOK otrzymał wiadomość o przyznaniu dotacji w wysokości 160 300 zł na działania
inwestycyjne i szkoleniowe w ramach programu „Konwersja Cyfrowa Domów
Kultury” finansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego
operatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Projekt pod nazwą „goknet – GOK Gminy Psary
wita w sieci” jest największą dotacją jaką uzyskał Ośrodek w ostatnich latach, na działania
związane ze szkoleniem kadry i doposażeniem w sprzęt. Dzięki dotacji zakupiony zostanie
sprzęt umożliwiający między innymi realizację: transmisji on-line wydarzeń
kulturalnych i zajęć warsztatowych. Pracownicy będą mogli wziąć udział w szkoleniach m.in.
z zakresu przygotowania do owej oferty kulturalnej dla mieszkanek i mieszkańców gminy
Psary.
Gminna Biblioteka Publiczna:
1. W okresie sprawozdawczym zarejestrowała 180 nowych czytelników, wypożyczalnię
i czytelnię odwiedziło 1679 czytelników, wypożyczono ogółem 2408 jednostek
inwentarzowych.
2. W okresie sprawozdawczym zakupiono do biblioteki centralnej i filii 369 książek.
3. Cały czas trwa opracowywanie zakupionych książek i wprowadzenie ich do systemu
komputerowego.

4. Od 2 sierpnia Gminna Biblioteka Publiczna udostępnia swoim czytelnikom darmowy dostęp do
książek elektronicznych w takich serwisach jak: Legimi, IBUK Libra oraz Ebookpoint BIBLO.
Dzieje się tak, dzięki temu, iż biblioteka jest beneficjentem programu „Książki on – line dla
każdego” – zadania finansowanego w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu
Obywatelskiego Woj. Śląskiego na rok 2021.
Ośrodek Pomocy Społecznej:
W wyniku gradobicia mającego miejsce 24 czerwca do Urzędu Gminy Psary wpłynęły 432 zgłoszenia
szkód, które dotyczyły zarówno zniszczeń powstałych na budynkach mieszkalnych i gospodarczych,
głównie były to uszkodzenia dachów oraz rynien, ale także zniszczonych mebli ogrodowych, drobnych
uszkodzeń na elewacjach budynków.
W celu szacowania szkód powołana została komisja pod przewodnictwem kierownika OPS-u, która po
wizjach lokalnych sporządziła 353 protokoły. W toku prac komisji ostatecznie 28 protokołów zostało
wycofanych, 58 mieszkańców po zapoznaniu się z zasadami przyznawania pomocy opracowanymi
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgłosiło rezygnację z oględzin zgłoszonych
szkód. Na chwilę obecną przeprowadzono 70 wywiadów środowiskowych.
Nadal trwają prace komisji w terenie oraz bieżąca ocena zgłoszonych szkód, a także wizyty
pracowników socjalnych u mieszkańców.
W 26 przypadkach trudnych sytuacji poszkodowanych mieszkańców, złożono zapotrzebowanie na
wypłatę zasiłków celowych, z przeznaczeniem na dofinansowanie likwidacji szkód.
Zakład Gospodarki Komunalnej:
1. Zakończył realizację zadania inwestycyjnego „budowa sieci wodociągowej w ciągu
ul. Jaworowej w Preczowie”. Zadanie obejmowało budowę sieci wodociągowej o długości
442,4 m w ciągu ul. Jaworowej, od ul. Zielonej do ul. Dębowej.
2. Trwa sukcesywne przyłączanie odbiorców wody do nowych sieci wodociągowych w ciągu
ul. Dębowej w Preczowie i Górnej w Gródkowie.
3. Zakład prowadzi procedurę udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania
inwestycyjnego „przebudowa sieci wodociągowej Brzękowice Górne, Goląsza Górna, Dąbie
Górne” – planowane udzielenie zamówienia to miesiąc wrzesień, a rozpoczęcie robót
budowlanych to przełom miesiąca września i października bieżącego roku.
4. 30
lipca
wykonano
badania
wody
pod
względem
bakteriologicznym
i fizykochemicznym parametrów grupy A na:
- hydroforni osiedle czerwony kamień
- studni redukcyjnej w Sarnowie przy ul. Wiejskiej
- studni wodomierzowej w Psarach na ul. Malinowickiej,
- ul. Dolnej 1 w Dąbiu,
Wszystkie próbki spełniają wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017r. 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 i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach.
5. 8 sierpnia wykonano badania wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym na:
- stacji uzdatniania wody w Malinowicach,
- źródle powierzchniowym nr I w Górze Siewierskiej,
- źródle SD 1 w Dąbiu.
Wszystkie próbki spełniają wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017r. 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 i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach.
6. W okresie objętym informacją wystąpiły:
- 4 awarie na sieci wodociągowej

- pracownicy brygady wodociągowej zostali wezwani do 4 interwencji związanych
z nieszczelnościami na przyłączach lub w obrębie zaworów przy wodomierzach głównych.
7. Wydano:
- 10 szt. warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej
- 5 szt. uzgodnień branżowych
8. Zakład informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Dyrektor Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach – organ regulacyjny decyzją nr GL.RZT.70.149.2021
z dnia 2 lipca 2021r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Psary na okres od 28 lipca br. do 27 lipca 2024r.
(na okres trzech lat). Wszystkie aktualnie obowiązujące stawki cen i opłat dostępne są na
stronie internetowej ZGK oraz biurze obsługi klienta.
W zakresie reprezentowania Gminy:
➢ 3 lipca:
- uczestniczyłem w poświęceniu i przekazaniu nowego samochodu pożarniczego dla OPS Dąbie
- uczestniczyłem w VI rocznicy powstania Klubu Seniora Brzękowice – Goląsza
➢ 10 lipca uczestniczyłem w turnieju LKS o Puchar Wójta Gminy Psary w piłce nożnej na stadionie
Iskra Psary
➢ 14 lipca uczestniczyłem w uroczystym podpisaniu umów z Marszałkiem Województwa Śląskiego
na dotację w programie Inicjatywa Sołecka na budowę placu zabaw w Dąbiu
➢ 15 lipca uczestniczyłem w powiatowym Święcie Policji w Będzinie
➢ 21 lipca wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Psary spotkałem się z Wojewodą Śląskim – Panem
Jarosławem Wieczorkiem w sprawie programu Polski Ład
➢ 25 lipca uczestniczyłem w uroczystym otwarciu (po kompleksowym remoncie) budynku byłej
szkoły w Goląszy Górnej
➢ 16 sierpnia uczestniczyłem w uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie
w Ośrodku Kultury w Gródkowie
➢ 17 sierpnia uczestniczyłem w uroczystościach wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie
w Ośrodku Kultury w Gródkowie i Preczowie
➢ 18 sierpnia uczestniczyłem w uroczystościach wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie
w Ośrodku Kultury w Gródkowie i Dąbiu
➢ 22 sierpnia uczestniczyłem w otwarciu i podsumowaniu Bike Atelier MTB Maraton w Psarach
➢ W okresie międzysesyjnym przyjąłem 10 interesantów.

Wójt
Tomasz Sadłoń

Załącznik do informacji międzysesyjnej:
W okresie objętym informacją od 23 czerwca do 26 sierpnia 2021r. zostało zawartych73 umowy:
➢ Z Marszałkiem Woj. Śląskiego na udzielenie pomocy finansowej z budżetu woj. śląskiego
w formie dotacji celowej Gminie w ramach konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2021 roku na
realizację zadania pod nazwą „przebudowa placu zabaw w miejscowości Dąbie”
➢ Z Polkomtel sp.zo.o z siedzibą w Warszawie na świadczenie usług telekomunikacyjnych
w Promocji ANZ dla przedsiębiorców
➢ Z Wojewodą Śląskim o dofinansowanie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach
Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch + „2021
➢ Z Panią Martą Rak prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Rak Invest z siedzibą
w Myszkowie na realizację „budowy placów zabaw (projekty budowlane i realizacja) – budowa
placu zabaw w Dąbiu”
➢ Z Powiatowym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej na przyznanie dotacji celowej na zakup
aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby udzielenia świadczeń medycznych związanych ze
zwalczaniem Covid – 19
➢ Z Krzysztofem Kaczorowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. Nord
z Warszawy na lokalizację kontenerów na odzież używaną
➢ Z Panią Urszulą Wódkowską prowadzącą działalność pod firm.ą Westmor Consulting z Bądkowa
na opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Psary na lata 2021-2024
z perspektywą na lata 2025-2028”
➢ Z Panem Robertem Siudyką prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Rob – Bud
z siedzibą w Przeczycach na remont pomieszczeń na I i II piętrze budynku w SP w Strzyżowicach
➢ Z Panem Włodzimierzem JASICĄ prowadzącym działalność gospodarczą jako Włodzimierz Jasica
na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego
„modernizacja Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach”
➢ z Panem Sławomirem Janusem przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą
Tetratronik Sławomir JANUS Zakład Usługowy z siedzibą w Wolbromiu do wykonania przeglądu
i konserwacji systemów alarmowych znajdujących się w 7 jednostkach OSP na terenie Gminy
➢ Z Panią Ewą Skoczeń prowadzącą działalność jako A.S.S. - 3. Biuro Exportu Importu i Marketingu
Ewa Skoczeń z siedzibą w Chorzowie na wykonanie i dostarczenie kalendarzy ideo z logo gminy
➢ Z Panem Adamem Michniewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „AWI Adam
Michniewski” z siedzibą w Psarach do wywozu nieczystości ciekłych z budynków
zlokalizowanych na terenie gminy
Ponadto, zawarłem:
➢ 3 umowy z firmą Orange Polska spółka akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie na świadczenie usług ISDN
➢ umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach na dofinansowanie zadania pod nazwą zielona pracownia w SP w Strzyżowicach
➢ umowę na świadczenie usług promocyjnych gminy Psary
➢ 9 umów najmu pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie
gminy, w tym:
- 5 umów na zorganizowanie spotkań informacyjnych OZE
- 1 umowę na zorganizowanie imprezy okolicznościowej w budynku OSP w Górze Siewierskiej
- 2 umowy na zorganizowanie spotkania okolicznościowego w budynku OSP w Psarach
- 1 umowę z przeznaczeniem na zorganizowanie spotkania informacyjnego na temat korzystania
z pomp ciepła w budynku GOK w Gródkowie
➢ 2 umowy najmu lokalu socjalnego w budynku GOK w Gródkowie
➢ 2 umowy na realizację zadania publicznego „działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

➢
➢
➢
➢
➢
➢

14 umów użyczenia stojaka trzystanowiskowego na worki foliowe, tzw. Trzypak do selektywnego
zbierania odpadów komunalnych
9 umów zlecenia na doręczenie mieszkańcom gminy Psary listów w sprawie zmiany wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 sierpnia 2021r.
17 umów użyczenia kompostownika z tworzywa sztucznego służącego do kompostowania
bioodpadów
umowę o administrowanie kortem tenisowym w Psarach
umowę dzierżawy części nieruchomości położonej w Psarach z przeznaczeniem na lokalizację
banera reklamowego
umowę zlecenia na obsługę interesantów w PSZOK-u w Dąbiu.

