
  

Podsumowanie inwestycji 
i projektów realizowanych 

w 2012 r.



  

Wydatki budżetu gminy Psary

2013 -31,8 mln (plan)

2012 -29,12 mln

2011 – 27,4 mln

Dochody budżetu gminy Psary

2013 – 29,9 mln (plan)
2012 – 28,6 mln
2011 – 27,6 mln
2010 – 23,2 mln



  

Wykonanie budżetu za 2012 r.
Wydatki 29,12 mln

Spłata kredytów i pożyczek – 2,4 mln

Zaciągnięcie nowego kredytu – 1,7 mln

Nadwyżka operacyjna  - 1,16mln

Dochody majątkowe – 3,6 mln 
w tym 1,85 mln ze sprzedaży mienia  
najlepszy wynik w historii gminy

Dług gminy na koniec 2012 r. - 7,99 mln 
to o 1,2 mln mniej niż w 2010 r.



  

Zadania inwestycyjne i remontowe – 4,84 mln

Ponad 30 zadań budowlanych zrealizowanych

3,5 mln unijnych i krajowych dotacji na 
projekty twarde i miękkie 



  

Najważniejsze inwestycje gminne 2012 r.

drogi

Infrastruktura 
sportowa sieć wodociągowa



  

Budowa infrastruktury 
rekreacyjnej i sportowej 

- wartość wszystkich inwestycji 
3,1 mln zł 
- ponad 1,7 mln krajowych 
i unijnych dotacji
- powstało 6 nowoczesnych 
boisk



  

Kompleks boisk „Orlik 2012”:

- 2 nowoczesne boiska o bezpiecznej 
nawierzchni wraz z oświetleniem,
- zaplecze szatniowe w budynku szkoły,
- droga dojazdowa i miejsca parkingowe.

Wartość robót 1 259 322, 98 zł.
Dotacja Marszałka Województwa 

i Ministerstwa Sportu i Turystyki 666 tys. zł.



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Budowa 4 boisk wielofunkcyjnych 
dofinansowanych ze środków 

unijnych z PROW



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Boisko wielofunkcyjne 
w Malinowicach
Koszt inwestycji: 515 581,56 zł   
Dotacja PROW: 301 479,00 zł

Budowa miejsc postojowych 
i dojścia do budynku – 22 000 zł



  

Zakup wyposażenia do świetlicy w Malinowicach



  

Zakup wyposażenia do świetlicy w Malinowicach

Wartość projektu: 56 811 zł   
Dotacja PROW: 34 641 zł

Utworzono pracownię komputerową, zakupiono 
sprzęt AGD i RTV.



  

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Goląszy Górnej 



  



  



  

Boisko wielofunkcyjne 
w Goląszy Górnej

Wartość projektu: 336 635,80  zł   
Dofinansowanie PROW: 171.925,00 zł



  

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gródkowie



  



  



  

Budowa boiska wielofunkcyjnego 
w Gródkowie

Wartość projektu: 316 317,05  zł 

Dofinansowanie z PROW: 178.131,00 zł 



  

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Górze Siewierskiej 



  



  



  



  



  

Budowa boiska wielofunkcyjnego 
w Górze Siewierskiej

Koszt inwestycji: 304 894,20 zł

Dotacja unijna: 169 816,00  zł

Budowa drogi dojazdowej, parkingu, 
ogrodzenia i magazynu sprzętu sportowego 
35 000 zł



  

Budowa infrastruktury sportowej przy boisku 
 w Brzękowicach Dolnych



  



  



  

Wartość projektu: 304 850,41 zł

Dofinansowanie: 185.359 ,00 zł 

Budowa infrastruktury sportowej przy boisku
 w Brzękowicach Dolnych



  

Budowa placu zabaw 
z programu Radosna Szkoła przy 
Zespole Szkolno- Przedszkolnym 

w Strzyżowicach



  



  



  



  



  

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły 
Podstawowej w Strzyżowicach sfinansowało 
podbudowę oraz bezpieczną nawierzchnię.

 

Dotacja Wojewody Śląskiego 28 102 zł.

Środki własne gminy 28 102 zł.

Razem: 56 204 zł



  



  

Budowa, remont i modernizacja 
14 gminnych dróg



  

Budowa ul. Kasztanowej w Psarach – 224 tys. zł. 



  

Ulica Kasztanowa w Psarach stan przed pracami 
budowlanymi



  

Ulica Kasztanowa w Psarach po remoncie



  
Budowa ul. Belnej w Strzyżowicach,  313 tys. zł



  



  



  

NOWE NAKŁADKI ASFALTOWE NA 
4 DROGACH:

- ul. Podwale i Ogrodowa w Strzyżowicach,

- odcinek ul. Górnej w Górze Siewierskiej,

- ul. Spacerowa w Sarnowie

- koszty nowych nakładek asfaltowych 288 tys. zł



  
Ulica Podwale w Strzyżowicach przed remontem



  
Ulica Podwale w Strzyżowicach po remoncie 



  Ulica Ogrodowa w Strzyżowicach przed remontem



  

Ulica Ogrodowa w Strzyżowicach po remoncie



  
Ulica Górna w Górze Siewierskiej przed remontem



  Ulica Górna w Górze Siewierskiej po remoncie



  
Ulica Spacerowa przed remontem



  
Ulica Spacerowa w Sarnowie po remoncie



  

8 dróg gminnych utwardzonych 
frezem asfaltowym, walcowym 

i skropionym emulsją

Koszty ogółem 185 tys. zł



  

Ulica Źródlana w Sarnowie przed remontem



  

Ulica Źródlana w Sarnowie po remoncie



  
Ulica Brzeźna w Preczowie po remoncie



  
Ulica Polna w Psarach po remoncie



  Ulica Jaworowa w Preczowie po remoncie



  

Ulica Wschodnia w Gródkowie po remoncie



  
Ulica Jasna w Sarnowie po remoncie



  
Droga do boiska wielofunkcyjnego w Goląszy Górnej



  
Ulica Kwiatowa w Gródkowie po remoncie



  

Profesjonalne naprawy nawierzchni asfaltowych
w Dąbiu Chrobakowym, ul. Kolejowej i Bocznej w Psarach

o wartości ponad 60 tyś zł.



  

Inwestycje na drogach 
powiatowych dofinansowane 

przez gminę Psary 
kwotą 294 tys. zł.



  

Budowa chodników na ulicy Wiejskiej w Sarnowie i 
1 Maja w Strzyżowicach



  

Budowa odwodnienia przy ul. Szkolnej w Psarach

Powstały też projekty chodników wraz z odwodnieniem 
przy ul. Kościuszki w Górze Siewierskiej oraz 
Brzękowicach Górnych i Goląszy Górnej



  

Modernizacja sieci wodociągowej



  

Wprowadzono szczegółowy monitoring sieci 
wodociągowej w październiku 2011 roku, 

który poprawił wyniki sprzedaży wody
o 10% w stosunku do poziomu sprzedaży 

przed wprowadzeniem monitoringu.



  

ZGK zwiększył zatrudnienie w brygadzie remontowej 
i zakupił nową mini-koparkę z przyczepą za ponad 
130 tyś zł.



  

Zakup mini wywrotki



  

Wymiana starej sieci wodociągowej

Dzięki dotacji z budżetu gminy Zakład 
Gospodarki Komunalnej wybudował:

● 3 km nowej sieci wodociągowej
● To 3 razy tyle ile w przeszłości ZGK średnio 

wykonywał rocznie



  

Wymieniono wodociąg na:
ul. Kasztanowej, Granicznej  i Polnej w Psarach



  

Wymieniono wodociąg na:
ul. Ogrodowej i Belnej w Strzyżowicach



  

Wymieniono wodociąg na:
ul. Brzeźnej i Wiejskiej  w Preczowie, Spacerowej
i Źródlanej w Sarnowie oraz Kwiatowej w Gródkowie



  

Powstał projekt wymiany wodociągu w Psarach przy
ul. Gródkowskiej, Łącznej, Bocznej i Kamiennej



  

Prace gminnej brygady 
remonotowo - budowlanej



  

Termomodernizacja i przebudowa remizy OSP w Preczowie

Wartość materiałów budowlanych 47 000 zł



  



  



  



  



  

Remont i wykonanie nowej elewacji szatni 
LKS Jedność Strzyżowice

- prace wykonywane przez gminną brygadę 
remontowo-budowlaną oraz działaczy klubu,

- wartość materiałów budowlanych 42 tyś zł.



  



  



  
Budowa i wyłożenie płytek na schodach za szkołą w Strzyżowicach



  
Budowa ściany wydzielającej świetlicę w szkole w Gródkowie



  

Remont kuchni i pomieszczeń w OSP 
w Goląszy Górnej



  Położenie płytek w garażu OSP w Sarnowie



  
Remont sali Ośrodka Kultury w Gródkowie



  

Gminna brygada ułożyła płytki, wykonała wieszaki 
oraz pomalowała pomieszczenia dwóch szatni 

w budynku szkoły w Sarnowie



  
Remont archiwum w urzędzie



  

Budowa budynku na sprzęt sportowy przy boisku 
wielofunkcyjnym w Górze Siewierskiej.



  

Tworzenie świetlicy i kawiarenki internetowej 
w Górze Siewierskiej.



  

Powstało 8 projektów 
zagospodarowania 

przestrzeni publicznej 
na terenie gminy Psary

za ok 130 tys. zł



  

Zagospodarowanie placu przy OSP w Preczowie oraz 
terenu przy stadionie Błyskawicy Preczów



  



  

Zagospodarowanie placu przy OSP w Psarach, 
terenu przy stadionie Iskry Psary oraz rewitalizacja parku 
przy ul. Zwycięstwa w Psarach



  



  

Zagospodarowanie placu przed OSP w Strzyżowicach 
oraz terenu przy stadionie Jedności Strzyżowice



  

Zagospodarowanie terenu przy remizie 
OSP w Górze Siewierskiej



  



  

Rozszerzenie oferty edukacyjnej szkół i przedszkoliRozszerzenie oferty edukacyjnej szkół i przedszkoli



  

Utworzenie Zespołów Szkolno – Przedszkolnych 
w Sarnowie i Strzyżowicach:

- atrakcyjna oferta dla 6 latków i ich rodziców
- obniżenie kosztów funkcjonowania jednostek o 
około 100 tys. zł na rok
- wzbogacenie oferty placówek



  

Przeprowadziliśmy kampanię promocyjną „6-latki w 
szkole” - od września naukę rozpoczęło 32% dzieci 

sześcioletnich w gminie



  

W ZSP w Sarnowie powstała osobna klasa złożona 
w całości z 6 - latków



  

Szkoła  w Sarnowie wyróżniona w konkursie  
organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Katowicach za 
bardzo dobre przygotowanie na przyjęcie 6 - latków



  

W gminnych szkołach 
i przedszkolach w 2012 r. 

realizowanych było 8 projektów 
przy unijnym i krajowym 

dofinansowaniu w wysokości 
blisko 0,5 mln złotych



  

Realizowany jest projekt „Jestem Wyjątkowy”  
w ramach POKL działanie 9.1.2.

  2013 godzin zajęć dodatkowych dla uczniów 
klas I – III z nauki czytania i pisania, matematyki, 
zajęcia rozwijające zdolności i logopedyczne

  zakup pomocy dydaktycznych m.in. mikroskopy, 
gry edukacyjne, zegary magnetyczne, programy 
multimedialne za 53 858, 87 zł

  wartość projektu na 2012 r. to 76 000 zł 



  
Zakup pomocy naukowych



  



  

Zakończenie projektu „Mama, tata, przedszkole 
i ja” realizowanego przy unijnym wsparciu 
w ramach POKL, działanie 9.1.1.

  2 279 godzin zajęć dodatkowych dla dzieci w 
wieku 3 – 6 lat

● zakup pomocy dydaktycznych m.in. piaskownice 
sensomotoryczne, miękkie kształty, sensoryczne 
kamienie, komplety przyrządów aktywności 
ruchowej,  za 38 508 PLN

wartość projektu to 616.602,00 zł realizowana 
w latach 2010 – 2012
Wykonanie w 2012 r.: 236.780,51 zł 



  



  

Warsztaty robotyki kluczem do 
wyrównywania szans 

edukacyjnych uczniów z Gminy 
Psary - projekt dla uczniów klas 

4-6 szkół podstawowych z terenu 
gminy Psary

Dotacja z POKL 9.5: 37 140 zł

Robotyka kluczem do rozwoju 
młodego człowieka - projekt dla 
uczników klas 1-3 Gimnazjum 

w Psarach
Dotacja z POKL 9.5: 34 735 zł



  



  

Projekt „Ucz się nowocześnie” dotacja 43 960 zł 
z POKL 9.5



  

Projekt „Sposoby na szybkie i efektywne uczenie się – 
dzieci powinny je znać” 43 760 zł dotacji z POKL 9.5



  

 Gimnazjum w Psarach realizuje dwuletni 
projekt edukacyjny z partnerami

 z Grecji i Włoch w ramach programu Comenius



  

Projekt „Różne oblicza demokracji” dofinansowany 
z unijnego Programu Młodzież w Działaniu



  

Projekt „Akademia pierwszoklasisty” realizowany ze środków  
Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwocie 10 000  zł na 

promocję pójścia do klas I dzieci sześcioletnich



  

Szkoła Podstawowa w Dąbiu znalazła się w gronie 
24 szkół w Polsce wytypowanych do udziału w projekcie 

„Cyfrowa szkoła”
 



  

Szkoła dostała między innymi 11 notebooków, 4 kamery,  
projektor, laptop, ekran i tablet



  

Zajęcia dodatkowe w szkołach organizowane przez Zajęcia dodatkowe w szkołach organizowane przez 
 GOK, OPS i Uczniowskie Kluby Sportowe GOK, OPS i Uczniowskie Kluby Sportowe



  

GOK, OPS i UKSy zatrudniają instruktorów 
prowadzących zajęcia w szkołach lub pobliskich 

ośrodkach kultury.

Zajęcia odbywają się zaraz po lekcjach za 
niewielką opłatą lub są całkowicie bezpłatne.

W 2012 r. odbyło się 1859 godzin zajęć 
dodatkowych dla dzieci i młodzieży.



  

Utworzenie dziecięcego zespołu folklorystycznego



  

Zakup strojów ludowych dla dziecięcego zespołu 
folklorystycznego z gminy Psary ze środków LGD



  

Zajęcia z akrobatyki oraz teatralne



  
Nauka gry w koszykówkę



  

Nauka gry w tenisa stołowego finansowana z dotacji 
gminy dla SKS Sportowa Gmina Psary



  

Dodatkowe lekcje wychowania fizycznego 
finansowane przez gminę w ramach dotacji dla 
UKSów



  

Bezpłatne zajęcia z lekkiej atletyki dla uczniów szkół 
podstawowych finansowane ze  środków profilaktyki 
antyalkoholowej 



  

Bezpłatne zajęcia  z nauki pływania dla uczniów klas II

Zajęcia organizowane przez Stowarzyszenie Sportowa Gmina 
Psary. Całkowity koszt 24 000 zł. Dotacja z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki 15 000 z budżetu gminy 9000 zł.



  

Promocja zdrowego stylu życia i sportu

Przyznanie organizacji Kolarskich Mistrzostw 
Polski Masters ze startu wspólnego



  

 ponad 500 uczestników
  po raz kolejny trasa wyścigu przebiegała 

przez 3 gminy (Psary, Bobrowniki
 i Mierzęcice)



  

Gmina zajęła III miejsce w Sportowym Turnieju Miast 
i Gmin Województwa Śląskiego.



  

Budujemy społeczeństwo solidarne i obywatelskie



  

Utworzyliśmy 3 lokale socjalne przy GOK 
w Gródkowie.



  



  

Projekt „Praca się opłaca” realizowany przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach ze środków 

Kapitału Ludzkiego – dotacja 118 448 zł



  

Gminna zbiórka żywności dla potrzebujących 
na Wielkanoc i  Boże Narodzenie:

  Ponad 60 rodzin objętych wsparciem
  zebrano art. spożywcze wartości blisko 9 tys. zł



  

Drugi gminny koncert finałowy WOŚP



  

Przez GOK realizowany jest projekt „Wsparcie 
Przedsiębiorczości i Samozatrudnienia w Powiecie 
Będzińskim”
● całkowita wartość projektu w 2012 r. to 1 265 370 zł
● dotacja w wysokości 36 000 zł na założenie firmy 
dla 27 osób
● wsparcie szkoleniowe i doradztwo



  

Uroczyste obchody świąt narodowych

Pierwsze obchody Święta Wojska Polskiego



  



  



  

Projekt „Muzyczna podróż po gminie Psary” 
współfinansowany ze środków Lokalnej Grupy Działania 

„Brynica to nie granica” w kwocie  24.843,74



  

Koncerty muzyki na żywo

- muzyka operetkowa, jazzowa, swingowa, 
rockowa, rozrywkowa, góralska



  



  

Wsparcie finansowe dla ruchu harcerskiego



  

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy

Karosacja samochodu pożarniczego OSP Góra 
Siewierska 

- koszt 130 000 zł, wsparcie gminy
to 60 000 zł.



  

Samorząd na poziomie 
– innowacyjny,
– nowoczesny
–  przyjazny mieszkańcom



  

Dobra współpraca Rady Gminy z Wójtem

W 2012 r. 92,7%  uchwał podjęto jednogłośnie.



  

Zakup nowej centrali telefonicznej (26 tys. zł)
 i całkowite przejście na telefonię VOIP między 
jednostkami gminy to oszczędność na poziomie 
blisko 6 tys. zł w 2012 r. 



  

Zakup i instalacja nowoczesnego systemu 
monitoringu przy siedzibie Urzędu Gminy, Banku 

Spółdzielczego i Poczty w Psarach kosztem 20 tys. zł



  

Kampania zachęcająca do osiedlania się w gminie Psary 
oraz aktywna promocja gminnych działek na sprzedaż

Emisja reklamy w telewizji TVP3



  

Publikacja materiałów informacyjnych dotyczących 
gminy Psary, informatora oraz ulotek.



  

Promocja mienia gminnego w Internecie, mailing, banery 
na portalach informacyjnych gazeta.pl oraz onet.pl



  

Gminne stoisko wystawiennicze w Centrum 
Handlowym M1 w Czeladzi.



  

Liczba mieszkańców rośnie

● 2010 – 11 330
 2011 – 11 394
 2012 – 11 448

Dochody majątkowe ze sprzedaży 
działek najwyższe w historii gminy
- blisko 1,85 mln zł netto (123% planu)



  

Pozyskane dotacje 
unijne i krajowe



  

Dotacje, które zasiliły budżet gminy 
i jej jednostek organizacyjnych w 2012 r.

Środki unijne 2 796 927 zł 

Środki krajowe 704 102  zł 

SUMA : 3 501 029 zł



  

Pomoc i wsparcie okazane 
samorządowi gminy Psary



  
Powstało oświetlenie na ul. Granicznej w Sarnowie



  

Wspólne wybudowanie placu zabaw wraz ze 
Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły Podstawowej 

w Strzyżowicach



  

Budowa piłkochwytów ufundowana przez Stowarzyszenie 
Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach



  

Plany 
na przyszłość



  

Inwestycje do realizacji w 2013 r.:
 Budowa ul. Kościuszki w Górze Siewierskiej
 Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego

 przy OPS w Psarach
 Budowa szatni piłkarskiej w Preczowie
 Zagospodarowanie placów przy OSP 

w Strzyżowicach i Sarnowie
 Rozbudowa Biblioteki Publicznej w Psarach
 Remonty gminnych dróg
 Modernizacja sieci wodociągowej
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