
  

Podsumowanie 2013r.



  

Wydatki i rozchody budżetu gminy Psary

2014 – 38,9 mln (plan) +1,8 mln zł =40,7 mln zł

2012 – 29,1 mln + 2,5 mln =31,6 mln zł

2011 – 27,4 mln + 2,5 mln= 29,9 mln zł 

2013 – 30,4 mln + 3,1 mln = 33,3 mln zł



  

Dochody budżetu gminy Psary

2010 – 23,2 mln

2011 – 27,6 mln

2012 – 28,6 mln

2013 – 31,4 mln 

2014 – 35,0 mln (plan)

2010 vs. 2013 – wzrost dochodów o 8,3 mln zł 



  

Bilans dochodów i wydatków bieżących

2010 – minus 734 tys zł

2011 – plus 2,054 mln zł

2012 - plus 1,415 mln zł 
(plus 0,5 mln zł na remont 
i modernizację dróg 
= ok. 1.9 mln zł) 

2013  - plus 2,9 mln zł

nadwyżka 
operacyjna



  

Udział gminy w podatku dochodowym 

2011r. - 10 581 149

2012 r.- 10 688 789

2013 r. - 11 672 464

Liczba mieszkańców w 2011r. 11 394 mieszkańców

Liczba mieszkańców w 2012r. 11 448 mieszkańców

Liczba mieszkańców w 2013r. 11 545 mieszkańców



  

Dochody majątkowe ze sprzedaży działek

2011 – 1,150 mln zł

2012 –  1,841 mln zł

2013 – 1,847 mln zł



  

Unijne i krajowe dofinansowanie:

- dotacje, które wpłynęły w 2013 r.: 1,75 mln zł

- projekty objęte gwarancją dofinansowania lub 
zakontraktowane do realizacji:  7,15 mln zł.

W 2013 r. złożono 28 wniosków 
o dofinansowanie, w tym do funduszy unijnych 24 
i funduszy krajowych 4.



  

Od 2012r. odzyskaliśmy 513 919 zł 
podatku VAT od inwestycji.



  

Dług gminy:

na koniec 2010 r. - 9 207 521,56 mln zł

na koniec 2011 r. - 8 722 803,05 mln zł

na koniec 2012 r. - 7 991 751,20 mln zł
(+1,006 mln krótkoterminowa pożyczka z 
BGK na finansowanie PROW)

na koniec 2013r. - 7 950 640,08 mln zł 
(+ 0,5 mln krótkoterminowa pożyczka z BGK
na finansowanie PROW).



  

Budżet 2013

Zadania inwestycyjne i remontowe – 5 mln zł

Ponad 55 zadań budowlanych i remontowych 
zrealizowanych



  

Najważniejsze inwestycje gminne 2013 r.

drogi i place

sport i kultura

sieć wodociągowa

mieszkańcy



  

11 odcinków gminnych dróg 
do przebudowy i remontu:

- ul. Irysów w Psarach
- 3 odcinki dróg pokryte nakładką asfaltową
- 7 odcinków dróg z frezu i kruszywa
- kompleksowe naprawy pozimowe
- 8 projektów budowlanych dróg.

Wartość robót ponad 1 mln zł



  

Dokończenie budowy ul. Irysów w Psarach

- 775 mb. drogi o nawierzchni 
z kostki brukowej

- wartość prac 502 379,70 zł. 



  Ulica Irysów w Psarach przed remontem 



  Ulica Irysów w Psarach w trakcie prac remontowych



  Ulica Irysów w Psarach po remoncie



  Ulica Irysów w Psarach po remoncie



  

7 odcinków dróg utwardzonych frezem 
asfaltowym i kruszywem:

-  ul. Browarna i Kamienna w Sarnowie

- ul. Leśna w Gródkowie

- ul. Szosowa w Strzyżowicach

- 3 odcinki dróg w Malinowicach.

Koszt prac 173 525,61 złotych.



  Ulica Kamienna w Sarnowie przed remontem



  Ulica Kamienna w Sarnowie w trakcie prac



  Ulica Kamienna w Sarnowie po remoncie



  Ulica Browarna w Sarnowie po remoncie



  Ulica Szosowa w Strzyżowicach po remoncie



  Prace na ulicy Leśnej w Gródkowie



  

Nowe nakładki asfaltowe na 3 odcinkach dróg:

- dwa odcinki ul. Górnej w Górze Siewierskiej

- ul. Dojazdowa w Gródkowie.

Koszt prac 180 349,99 zł.



  Ulica Górna w Górze Siewierskiej przed remontem



  Ulica Górna w Górze Siewierskiej po remoncie



  Ulica Górna w Górze Siewierskiej po remoncie



  Ulica Dojazdowa w Gródkowie przed remontem



  Ulica Dojazdowa w Gródkowie po remoncie



  

Ogółem od początku obecnej kadencji 
wybudowano lub wyremontowano już
10 km gminnych dróg, co stanowi 
20% długości całej ich sieci.



  

Przygotowywane projekty budowlane dróg:
- Preczów, ul. Szkolna
- Strzyżowice, ul. Boczna
- chodnik łączący ul. Szkolną zDK86
w Sarnowie
- droga dojazdowa do działek na 
Brzękowicach Wale
- ul. Spokojna w Gródkowie
- ul. Parkowa w Sarnowie
- ul. Zielona w Preczowie
- ul. Wspólna w Psarach.



  

Zagospodarowanie placu przy OSP w Sarnowie – 60 tys. zł

Plac przed budynkiem OSP w Sarnowie przed zagospodarowaniem terenu



  Prace nad zagospodarowaniem terenu przy budynku OSP w Sarnowie



  Zmodernizowany plac przy budynku OSP w Sarnowie



  Zmodernizowany plac przy budynku OSP w Sarnowie



  

Plac przed remizą OSP w Strzyżowicach:
- nowy wjazd i zjazd z drogi powiatowej, 
- 24 miejsca parkingowe
- dojście do budynku dla pieszych i nowy wjazd 
dla straży pożarnej oraz oświetlenie terenu

- koszt robót 296 278 zł, 
- projekt zgłoszony do dofinansowania 
z PROW w wysokości 120 tys. zł.



  Plac przed remizą OSP w Strzyżowicach przed zagospodarowaniem terenu



  Plac przed remizą OSP w Strzyżowicach po zagospodarowaniu terenu



  Plac przed remizą OSP w Strzyżowicach po zagospodarowaniu terenu



  

Dzięki 250 000 zł wsparcia dla powiatu 
będzińskiego powstały:

- chodniki przy ul. Belnej i 1 Maja
w Strzyżowicach
- chodnik przy ul. Wiejskiej 
w Malinowicach 
-7 projektów budowlanych.



  Prace przy budowie chodnika przy ulicy Wiejskiej w Malinowicach



  Gotowy chodnik przy ulicy Wiejskiej w Malinowicach



  Nowa wiata przystankowa oraz chodnik przy ulicy Belnej w Strzyżowicach



  Chodnik przy ulicy 1 Maja w Strzyżowicach



  

Wpisanie kompleksowej przebudowy 
drogi wojewódzkiej nr 913 na listę 
projektów kluczowych w obecnej 

wersji Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Projekt o wartości 77 mln zł,
w tym 61,6 mln zł dotacji.



  

Modernizacja sieci wodociągowej



  

Zakład Gospodarki Komunalnej  wymienił 
około 3 km sieci wodociągowej przy 
ulicach:

- Kamiennej i Głównej w Sarnowie
- Belnej i Szosowej w Strzyżowicach
- Granicznej, Wspólnej i Zwycięstwa 
w Psarach
- Zielonej w Preczowie
- Dojazdowej w Gródkowie.



  
Prace na ulicy Kamiennej w Sarnowie



  Prace na ulicy Zielonej w Preczowie



  

19 grudnia podpisano umowę na realizację 
projektu „Uporządkowanie gospodarki 
wodnościekowej na terenie gminy Psary” 
na łączną kwotę 6,8 mln zł
dofinansowanie z PROW to 3 211 603 zł.

- 7,2 km wodociągu
- rozbudowa stacji uzdatniania wody
- 2 przyobiektowe oczyszczalnie ścieków.



  



  



  

Powstały projekty budowlane wymiany wodociągu na 
ulicach: Zwycięstwa, Grabowej, Bocznej, Łącznej
i Kamiennej w Psarach.



  

Gmina w 2013r. dofinansowała mieszkańcom 
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków:

- dofinansowano 14 sztuk
-  łącznie w kwocie 62 678 zł.

Wykonano biologiczną oczyszczalnię ścieków 
przy budynku komunalnym w Dąbiu 

– ponad 26 000 zł.



  

Budowa infrastruktury 
sportowo - rekreacyjnej

Wykonany kompleks sportowo – rekreacyjny za OPS w Psarach



  

Budowa kompleksu sportowo – 
rekreacyjnego przy OPS w Psarach:
- wartość prac 956 218 zł brutto

- unijne dofinansowanie to 339 448 zł

- w ramach projektu powstał plac zabaw ze sztuczną 
nawierzchnią, kort do tenisa, boisko do siatkówki 
plażowej 
oraz trawiaste boisko do mini piłki nożnej, parking, 
oświetlenie parkowe i monitoring wizyjny.



  Teren za Ośrodkiem Pomocy Społecznej przed przystąpieniem do prac budowlanych



  Wykonany kompleks sportowo-rekreacyjny za OPS w Psarach



  Wykonany kompleks sportowo-rekreacyjny za OPS w Psarach



  Wykonany kompleks sportowo-rekreacyjny za OPS w Psarach



  Wykonany kompleks sportowo-rekreacyjny za OPS w Psarach



  Wykonany kompleks sportowo-rekreacyjny za OPS w Psarach



  Wykonany kompleks sportowo-rekreacyjny za OPS w Psarach



  

Dokończenie budowy szatni piłkarskiej
 w Preczowie:

- wartość prac wyniosła 368 874, 54 zł brutto

- unijne dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich wyniosło 181 365 tys. zł

- budynek został docieplony, wyposażony 
w instalacje elektryczną oraz wodno - kanalizacyjną wraz z 
szambem,wykonano tynki wewnętrzne oraz zewnętrzną 
klatkę schodową.



  Szatnia drużyny Błyskawica Preczów przed remontem



  Szatnia Błyskawicy Preczów po remoncie



  Wnętrze szatni Błyskawicy Preczów po remoncie



  Wnętrze szatni Błyskawicy Preczów po remoncie



  

Wymiana podłogi  na sali gimnastycznej w Dąbiu

Sala gimnastyczna w Dąbiu przed wymianą podłogi



  Prace nad wymianą podłogi na sali gimnastycznej w Dąbiu



  

Wartość prac – ponad 74 000 zł, dofinansowanie 
Ministerstwa Sportu i Rekreacji – 35.900 zł 

Wykonana podłoga na sali gimnastycznej w Dąbiu



  

Nowe trybuny na Orliku

Nowe trybuny na Orliku w Psarach



  Koszt prac to 26 512,04 zł



  

Zamontowano piłkochwyty na boiskach Błękitnych Sarnów 
i Orła Dąbie:
-  koszt inwestycji wyniósł 46 038,90 zł brutto
- unijne dofinansowanie z PROW 26 141,00 zł.

Nowe piłkochwyty na stadionie Orła Dąbie



  

Zagospodarowanie otoczenia boisk wielofunkcyjnych 
w Górze Siewierskiej i Goląszy Górnej

Miejsca parkingowe przy boisku wielofunkcyjnym w Górze Siewierskiej



  

Ruszyły prace nad zagospodarowaniem placu 
przy szkole w Sarnowie

●



  

Montaż finansowy inwestycji:
Ogólna wartość projektu: 1 462 470 zł
Dotacja unijna z PROW: 400 000 zł
Dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki:  388 000 zł
Dotacja z programu Radosna Szkoła: 63 850 zł



  

Prace nad zagospodarowaniem terenu za Szkołą Podstawową w Sarnowie



  
Prace nad zagospodarowaniem terenu za Szkołą Podstawową w Sarnowie



  

Rozbudowa i modernizacja 
obiektów komunalnych

Prace nad termomodernizacją budynku po byłej szkole w Malinowicach



  

Rozbudowa biblioteki w Psarach:

- budowa nowej klatki schodowej, pomieszczeń 
socjalnych dla OSP oraz sali komputerowej

- wartość prac to blisko 290 000 zł 

- projekt dofinansowany z RPO WSL 2007 – 2014.



  Biblioteka w Psarach przed rozbudową



  

Biblioteka w Psarach podczas prac budowlanych



  Biblioteka w Psarach po zakończeniu prac budowlanych



  

Powstają Publiczne Punkty Dostępu do Internetu:

- w Bibliotece w Psarach, Sarnowie, Dąbiu, Strzyżowicach 
oraz GOK-u w Gródkowie
i w  świetlicach Ośrodka Kultury w Preczowie, 
Brzękowicach Górnych i Górze Siewierskiej 

- koszt przedsięwzięcia wynosi 905 520 zł brutto 
- unijna dotacja to 773 092 zł, czyli 85 %
- zakup 85 zestawów komputerowych, mebli
i wyposażenia, prace remontowe i instalacyjne.



  

Sala biblioteki w Strzyżowicach przygotowana pod PIAP



  

Termomodernizacja remizy OSP w Dąbiu



  Wykonana termomodernizacja budynku OSP w Dąbiu



  

Termomodernizacji budynku byłej 
Szkoły Podstawowej w Malinowicach

Budynek byłej szkoły w Malinowicach przed termomodernizacją



  

Termomodernizacja budynku byłej 
Szkoły Podstawowej w Malinowicach

Budynek byłej szkoły w Malinowicach podczas prac 



  Budynek byłej szkoły w Malinowicach po termomodernizacji



  

Rozbudowa garaży w Górze Siewierskiej:

- koszt prac to blisko 100 000 zł

- wyburzono i zdemontowano bramy wjazdowe, 
wyburzono starą przybudówkę, wykonano od 
fundamentów po dach nowe  przedłużenie garaży w 
konstrukcji tradycyjnej oraz nowe bramy garażowe, 
segmentowe sterowane elektrycznie

- w garażach zamontowano nową instalację oświetlenia 
i zasilania oraz wentylację mechaniczną.



  Garaże w budynku OSP w Górze Siewierskiej przed rozbudową



  Garaże w budynku OSP w Górze Siewierskiej w trakcie rozbudowy



  Garaże w OSP Góra Siewierska po rozbudowie



  Elektryczna brama garażowa w OSP Góra Siewierska



  W garażu  OSP w Górze Siewierskiejna ścianach położono płytki



  

Remont sali narad w Urzędzie Gminy



  

Koszt remontu - 36 223 zł



  

Gminna brygada remontowa rozpoczęła remont 
budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Goląszy Górnej



  Gminna brygada remontowa położyła płytki na korytarzu w szkole w Strzyżowicach.
Wykonano także remont sanitariatów w remizach OSP w Goląszy Górnej i Preczowie.



  

Zamontowano oświetlenie uliczne w Preczowie 
na ul. Górnej oraz w Psarach na ulicy Wspólnej



  

Zakupiono i doposażono wóz bojowy dla OSP 
Sarnów - 60 000 zł



  

Zakupiono nowy samochód dostawczy 
dla gminnej brygady remontowej – blisko 70 000 zł



  

Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne
o wartości 26 000 zł



  

Inwestujemy w mieszkańców



  

Projekty „Szkoła marzeń” i „Młodzież 
z przyszłością” z POKL 9.1.2.:

- 850 000 zł dotacji
- blisko 7000 zajęć dodatkowych 
w podstawówce i gimnazjum
- 130 000 zł na pomoce dydaktyczne.



  

We wszystkich szkołach podstawowych 
realizowany jest projekt „Szkoła Marzeń”



  

Gimnazjum w Psarach realizuje projekt 
„Młodzież z przyszłością”



  

Zakończono realizację projektu „Jestem 
Wyjątkowy”  w ramach POKL działanie 9.1.2.



  

Dodatkowe bezpłatne zajęcia z języka angielskiego 
w ramach programu Youngster



  

50% sześciolatków rozpoczęło we wrześniu naukę 
średnia na Śląsku w 2012r. to 15%



  



  

Zajęcia z ceramiki



  

W ofercie sportowej pojawiły się zapasy



  Akrobatyka artystyczna



  

Dodatkowe zajęcia sportowe realizowane przez 
UKS Sportowa Gmina Psary i UKS Gimnazjum



  

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

Wartość projektu: 40 979 zł, dofinansowanie: 23 321 zł



  

Ruszyła Gminna Akademia Piłki Nożnej na Orliku 



  W zajęciach APN uczestniczy 150 młodych piłkarzy



  

Zakup sprzętu sportowego za 24,8 tys. zł 
przy dofinansowaniu z PROW 80%



  

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 2013 r. odbyło się 4 063 godzin zajęć 
dodatkowych dla dzieci i młodzieży.



  

Gminny Ośrodek Kultury realizuje projekty finansowane 
z  POKL „Integracja poprzez sztukę i sport” - 49 907,83zł



  

Projekt „Ucz się przez całe życie”- w kwocie 46 129, 38 zł



  



  

Wydano płytę 
„Talenty z gminy Psary”



  

Zakup sprzętu nagłośniającego oraz oświetlenia
Wartość projektu: 37 624 zł, dotacja PROW: 24 471 zł



  

Projekt „Akademia dla każdego” realizowany z PROW przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną w Psarach o wartości: 

13 100 zł, kwota dofinansowania: 10 480 zł



  

Wspólnie z WKU w Będzinie zorganizowaliśmy 
obchody Dnia Wojska Polskiego



  



  Na stadionie Iskry Psary zorganizowano plenerową imprezę z okazji Dnia Dziecka



  We wrześniu świętowaliśmy Dożynki



  

Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Psary



  

Projekt „Kibicuj z klasą” pod patronatem 
OZPN w Sosnowcu i Policji



  

Projekt z POKL „Praca się opłaca” - 113 417,21 zł



  

Gminna zbiórka żywności dla potrzebujących 
na Boże Narodzenie:
  69 paczek dla rodzin objętych wsparciem
  zebrano art. spożywcze wartości blisko 5 tys. zł.



  

III Gminny Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy



  

Komunikacja z mieszkańcami 
i promocja gminy



  

Powstanie mobilnej strony internetowej



  

Akcja informacyjna o zmianach 
w systemie gospodarki odpadami 



  Spotkania informacyjne w sołectwach



  



  

Gmina w opłacie śmieciowej zapewniła kosze na śmieci 
zmieszane i zakupiła 3700 kompostowników oraz 
520 trójpaków dla mieszkańców, łączny koszt 307 097,79 zł



  

Efekty akcji informacyjnej:

- ponad 95% właścicieli nieruchomości 
złożyło deklarację śmieciową dobrowolnie

- złożono 3453 sztuk deklaracji 

- łącznie 11 165 mieszkańców w systemie

- ściągalność opłaty śmieciowej 93,72%



  

Nowe materiały promocyjne gminy



  



  Gmina Psary reklamowała 8ha działkę pod osiedle mieszkaniowe na 
Konferencji Dni Dewelopera we Wrocławiu



  

Najwyższe w historii gminy dochody 
ze sprzedaży działek – 1 847 040 zł

   Sprzedano 20 działek budowlanych



  

Gmina zajęła I miejsce w Sportowym 
Turnieju Miast i Gmin w woj. śląskim 

w kategorii od 7,5 – 15 tys. mieszkańców



  



  

Gmina Psary w radiu 

W ogólnopolskiej audycji na antenie Jedynki Polskiego Radia prezentowano 
osiągnięcia gminy w zakresie budowy infrastruktury sportowej oraz oferty 
zajęć dla mieszkańców



  Kompleks Orlik w Psarach walczył w konkursie na Najpiękniejszą Przestrzeń Publiczną
województwa śląskiego



  Psary prezentowały projekty wykonane przy unijnym dofinansowaniu na konferencji 
podsumowującej PROW w woj. śląskim



  

Na wniosek ZNP wójt otrzymał Medal 
Komisji Edukacji Narodowej



  



  

Pomoc i wsparcie okazane 
samorządowi gminy Psary



  

Pan Zdzisław Wszoła wybudował ponad 100mb 
chodnika przy ul. Wiejskiej w Preczowie



  

Pan Piotr Stelmach współfinansował 
i wykonał budowę ogrodzenia przy 

ZSP w Strzyżowicach



  

Plany na 2014r



  

10,6 mln zł na inwestycje – 27% wydatków:

- budowa ul. Kościuszki w Górze Siewierskiej, 
ul. Bocznej w Strzyżowicach, ul. Szkolnej 
w Preczowie,
- wymiana wodociągu w Psarach,
- zagospodarowanie placu przy Szkole 
Podstawowej w Sarnowie,
- budowa szatni piłkarskiej w Górze Siewierskiej,
- remont sali gimnastycznej w Strzyżowicach,
- budowa PSZOK w Dąbiu,
- oznaczenie szlaków rowerowych 
 … oraz 30 innych zadań budowlanych.



  

W przygotowaniu remont sali balowej w Dąbiu



  

W przygotowaniu remont sali balowej w Psarach



  

Stworzenie koncepcji przebudowy 
Drogi Wojewódzkiej nr 913 
i rozpoczęcie wykonywania 

projektu budowlanego 
w celu uzyskania unijnej dotacji 

z RPO WSL 2014-2020



  

Na 109 uchwał podjętych w 2013r. 
106 przyjęto jednogłośnie - 97,24%



  


