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Lp. Tytuł projektu Krótki opis projektu 
Numer i nazwa 

działania 
Wartość 
projektu 

Kwota 
dofinansowania 

1. 

Zmniejszenie stopnia 
zanieczyszczenia powietrza dzięki 
termomodernizacji wraz z wymianą 
źródła ciepła i instalacji grzewczej w 
budynku Gminnego Centrum 
Medycznego w Psarach 

Realizacja projektu polegała na kompleksowej termomodernizacji budynku Gminnego Centrum 

Medycznego w Psarach. W ramach projektu przeprowadzono modernizację instalacji centralnego 

ogrzewania, kotłowni i instalacji gazowej wraz z wentylacją, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej budynku, 

ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, a także wykonanie nowej instalacji oddymiania. Istniejący 

układ grzewczy w budynku został wymieniony na nowy, charakteryzujący się niską emisją. W wyniku 

realizacji projektu budynku został w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wykonano 

specjalny podjazd, schodołaz, a także nowe łazienki dla osób niepełnosprawnych. 

Realizacja projektu miała na celu poprawę stanu technicznego budynku oraz redukcję utraty ciepła przez 

nieszczelne przegrody budowlane, zmniejszając jednocześnie o ponad 70% zapotrzebowanie na energię 

cieplną budynku i redukując koszty jego ogrzewania (o ponad 50 tys. zł w ciągu roku). 

Działanie 5.3 

Czyste powietrze 

i odnawialne źródła 

energii 

1.107.776,86 zł 513.403,79 zł 

2. 

Budowa publicznych punktów 

dostępu do Internetu na terenie 

Gminy Psary 

Umowa o dofinansowanie realizacji projektu pomiędzy Gminą Psary a Województwem Śląskim została 
zawarta w kwietniu 2012 roku, rzeczowe wykonanie zostało natomiast zaplanowane na lata 2013-2014. 
Projekt przewiduje utworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu w ośmiu miejscowościach na 
terenie gminy. Nowoczesne pracowanie komputerowe, w których chętni będą mogli bezpłatnie korzystać 
z szybkiego dostępu do Internetu powstaną przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Psarach, Dąbiu, 
Strzyżowicach i Sarnowie, a także przy Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie oraz jego filiach 
w Brzękowicach Górnych, Preczowie i Górze Siewierskiej.  

Łącznie, do wszystkich placówek zostanie zakupionych 85 zestawów komputerowych. Dodatkowo, w 
każdej placówce wykonano i uruchomiono sieć komputerową, a pomieszczenia w których znajdować się 
będą punkty dostępu do Internetu zostały wyremontowane. 

Działanie 2.1 

Społeczeństwo 

informacyjne 
753 918,19 zł 464 740,61 zł 

3. 

Przygotowanie jednostek samorządu 

terytorialnego do świadczenia 

e-usług oraz integracji z SEKAP 

Projekt został zrealizowany w partnerstwie. Liderem projektu była Fundacja Informatyki i Zarządzania, 
natomiast partnerami Gmina Psary, Gmina Goczałkowice Zdrój, Gmina Mierzęcice, Miasto Szczyrk, Miasto 
Lędziny, Gmina Imielin, Powiat Zawierciański. Zasadniczym celem projektu było zbudowanie systemu 
elektronicznego obiegu i archiwizacji dokumentów wraz z systemem przepływu pracy. Elektroniczna 
skrzynka podawcza umożliwia świadczenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy. 

Działanie 2.2  

Rozwój 

elektronicznych usług 

publicznych 

Łączna wartość 
projektu:  

1.470.654,04 zł, w 
tym udział Gminy 
Psary: 274.500,00 

zł 

Łączna wartość 
dofinansowania: 

1.250.055,93 zł, w tym 
udział Gminy Psary: 

233.325,00 zł 

4. 
Remont i termomodernizacja 

budynku GOK w Sarnowie 

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 26 lipca 2013 r. natomiast realizacja inwestycji 
miała miejsce w 2009 r. i polegała na termomodernizacji budynku GOK, rozbudowie o podjazd dla 
niepełnosprawnych oraz wykonaniu kotłowni gazowej, instalacji gazowej – wewnętrznej oraz instalacji C.O., 
wymieniono instalację wod – kan, wentylację mechaniczna, instalację elektryczną wewnętrzną. 

Działanie 4.1 

Infrastruktura kultury 
1.469.462,74 613.424,99 
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5. 

Przebudowa i oznakowanie 

rowerowych tras turystycznych na 

terenie Gminy Psary 

Przedmiotem projektu jest przebudowa i oznakowanie turystycznych tras rowerowych na terenie Gminy 
Psary. W ramach projektu oznakowane zostaną: 

 Trasa nr 5 (skraj Gródkowa – Dąbrowska) - 8,1 km 

 Trasa nr 426 (skraj Twadrowic – Brzękowice Dolne) - 4,2 km 

 Trasa nr 507 (odcinek Podłosie – skraj Glinicy) - 2,2 km oraz odcinek skraj Stachowego – Gostów - 5,7 km). 

Działanie 3.2 

Infrastruktura 

okołoturystyczna 
113.442,02 88/852,50 

6. 

EKO GMINA PSARY – Kompleksowa 

termomodernizacja z wymianą źródeł 

ciepła i montażem instalacji solarnej 

w budynkach Przedszkola 

Publicznego w Strzyżowicach oraz 

Gminnego Centrum Kultury w 

Sarnowie 

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu    sierpnia  2014 r. natomiast realizacja 
inwestycji miała miejsce w 2007 i 2009 r. i polegała na termomodernizacji budynku GOK i 
termomodernizacji budynku Przedszkola , rozbudowie o podjazd dla niepełnosprawnych oraz wykonaniu 
kotłowni gazowej, instalacji gazowej – wewnętrznej oraz instalacji C.O., wymieniono instalację wod.-kan., 
wentylację mechaniczna, instalację elektryczną wewnętrzną. 

Działanie 5.3 

Czyste powietrze i 

odnawialne źródła 

energii 

3.029.090,33 718.559,40 

7. 

„Rozbudowa infrastruktury 

turystycznej w gminie Psary i 

Siewierz celem stworzenia 

wspólnego markowego produktu 

turystycznego”  

Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 16 stycznia 2015 r. realizacja inwestycji do 30 lipca 
2015 r. polega na zagospodarowaniu placu OSP w Preczowie (nawierzchnia boiska, ogrodzenie, stałe 
wyposażenie boiska, zieleń, mała architektura, nawierzchnie piesze i placyki z ławeczkami, utwardzenie 
nawierzchni przy i pod sceną, rozbudowa istniejącego placu zabaw dziecięcych, odwodnienie placu i 
odwodnienie liniowe, roboty elektryczne). Współpartner Gmina Siewierz – zagospodarowanie terenu przy 
Zamku w Siewierzu (prace budowlano-montażowe, montaż obiektów małej architektury, zagospodarowanie  
zieleni, wykonanie iluminacji zamku, zakup sceny mobilnej). 

Działanie 3.2 

Infrastruktura 

okołoturystyczna 
1.272500,00 1.008 964,45 

 
 

 RAZEM 7.931.014,45 3.488.843,96 
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