
PODSUMOWANIE ROKU 2016

w GMINIE PSARY



WYDATKI I ROZCHODY

BUDŻETU GMINY PSARY

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

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

2013 - 30,4 mln + 3,1 mln = 33,5 mln zł

2014 - 37,2 mln + 2,2 mln = 39,4 mln zł

2015 - 41,7 mln + 1,8 mln = 43,5 mln zł

2016 - 43,9 mln + 0,6 mln = 44,5 mln zł

2017 - 59,0 mln + 0,7 mln = 59,7 mln zł PLAN



WYDATKI NA INWESTYCJE:

2011

2012

2013

2014 – 10,4 mln zł

2015 – 13,2 mln zł 

2016 – 9,5 mln zł

2017 – 22,3 mln zł PLAN

 około 5 mln zł na rok



DOCHODY GMINY
bieżące i majątkowe w mln zł



Dochody majątkowe gminy wyniosły 

ponad 2,5 mln zł w tym:

• krajowe dotacje: 1 mln zł

• unijne dotacje: 120 tys. zł



Przychody uzyskane ze sprzedaży 

gminnych działek budowlanych

w 2016 r. wyniosły 1 529 769,94 zł



LICZBA MIESZKAŃCÓW
w gminie Psary
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UDZIAŁ GMINY

W PODATKU DOCHODOWYM



DL Invest Group zakończyło budowę węzła drogowego przy DK86 

w Sarnowie dla obsługi przyszłego centrum

magazynowo-logistycznego



Na ukończeniu jest budowa centrum logistycznego

firmy Lidl w Gródkowie.



Termin otwarcia to kwiecień bieżącego roku.



NADWYŻKA OPERACYJNA
gminy Psary w mln zł
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Kolejne lata budżetowe



DROGI

EDUKACJA

OCHRONA ŚRODOWISKA

PROJEKTY BUDOWLANE

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE GMINNE w 2016 r.



BUDOWA DRÓG

I CHODNIKÓW



• 1,4 km kompleksowo przebudowanej drogi 
wraz z budową kanalizacji deszczowej
i sanitarnej

• Koszt inwestycji: 2,7 mln zł brutto

• Dotacja z „Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 
2016-2019” wyniosła 931 765 zł

PRZEBUDOWA

UL. BOCZNEJ I ŁĄCZNEJ

W PSARACH



Ulica Łączna w Psarach w trakcie remontu



Wyburzanie budynku po byłej stacji kolejowej.



Ulica Łączna w Psarach przed przebudową



Ulica Łączna w Psarach po zakończeniu prac



Ulica Łączna w Psarach po remoncie



Ulica Boczna w Psarach po remoncie



• 408 metrów przebudowanej drogi wraz

z odwodnieniem i wymianą wodociągu,

• Koszt inwestycji: 369 851,62 zł brutto.

PRZEBUDOWA

DROGI W BRZĘKOWICACH GÓRNYCH



Droga w Brzękowicach Górnych po remoncie



Wykonane odwodnienie posłuży do odprowadzenia

wody z drogi powiatowej. 



• Blisko 300 metrów drogi wraz

z odwodnieniem

• Koszt inwestycji: 178 950 zł brutto

PRZEBUDOWA

ULICY STRUMYCZNEJ

W MALINOWICACH



Ulica Strumyczna w Malinowicach po remoncie



Ul. Strumyczna w Malinowicach



• 213 metrów nowej nawierzchni oraz 

miejsce do zawracania

• Koszt inwestycji: 198 567,28 zł brutto

BUDOWA

DROGI NA BRZĘKOWICKIM WALE



Droga na Brzękowickim Wale wykonana z kostki brukowej



Droga na Brzękowickim Wale wykonana z kostki brukowej



Gmina dofinansowała kwotą

500 tys. zł prace budowlane przy drogach 

powiatowych, dzięki czemu kosztem 
1 mln zł powstały odcinki chodników

z odwodnieniem w:

Górze Siewierskiej, Strzyżowicach, 
Brzękowicach Górnych, Psarach, Gródkowie, 

Preczowie, Sarnowie,
Brzękowicach Dolnych i Dąbiu.



Budowa chodnika przy ulicy Wiejskiej w Psarach



Budowa nowego odcinka chodnika

przy ulicy Wiejskiej w Sarnowie



Budowa chodnika na ul. Kościuszki w Górze Siewierskiej



Nowy chodnik przy ulicy Dolnej w Dąbiu



Nowy chodnik w Brzękowicach Dolnych



• 9 odcinków dróg o łącznej długości 2,5 km 
w miejscowościach: Góra Siewierska,
Malinowice, Preczów, Psary, Strzyżowice 
oraz Sarnów.

• Koszt prac: 345 502,67 zł.

UTWARDZENIE GMINNYCH

DRÓG KRUSZYWEM



Utwardzona kruszywem ul. Skowronków w Preczowie



Utwardzona kruszywem ulica Ogrodowa w Górze Siewierskiej.



Utwardzona kruszywem ul. Nowa w Sarnowie



Na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich powstał projekt 

budowlany przebudowy drogi wojewódzkiej nr 913.



PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ZAKRESU 

OCHRONY ŚRODOWISKA



Kończąc wartą 5,47 mln zł inwestycję wymiany 

około 15 km sieci wodociągowej,

wykonano 630 przyłączy posesji do nowego 

wodociągu w Psarach i Strzyżowicach.



Wybudowano nowy wodociąg w ul. Akacjowej zasilający przyszłe 

centrum logistyczne w Sarnowie i Psarach.



Wymieniono wodociąg w Brzękowicach Górnych na długości 

przebudowanego odcinka gminnej drogi.



Powstawały projekty wymiany blisko 23,6 km sieci wodociągowej 

we wszystkich sołectwach.



W 2016 r. kosztem 185 000 zł brutto zakupiono 
zawory i armaturę pomiarową sieci wodociągowej, 

by ograniczyć straty wody.



Wdrożono system dotacji

dla mieszkańców na eko-modernizacje

budynków mieszkalnych,

wykorzystujący krajowe i unijne dotacje

Maksymalne 

dofinansowanie

na jeden budynek

to nawet 95 250 zł.

Umowy zawarte z 

52 gospodarstwami 

domowymi.



Eko-dotacje są przeznaczone na:

• docieplenie ścian, dachu oraz wymianę 

okien i drzwi - do 40 000 zł

• wymianę pieca węglowego na nowy kocioł 

na gaz lub biomasę – do 12 750 zł

• wykonanie instalacji OZE tj. kolektorów 

słonecznych, pompy ciepła, lub ogniw 

fotowoltaicznych – do 12 750 zł



Prace podczas ocieplania dachu w domu jednego

z mieszkańców gminy Psary.



Wykonano 190 audytów energetycznych 

oraz zlecono opracowanie 128 projektów 

przebudowy kotłowni w prywatnych 

budynkach mieszkalnych związanych

z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej 

Emisji w Gminie Psary, który będzie 

realizowany przy unijnej dotacji.



Rozpoczęliśmy proces budowy zbiorczej kanalizacji sanitarnej, 

wyłaniając wykonawców dokumentacji budowlanej.



Wyłoniono wykonawców 3 projektów

budowlanych:

• 30 km sieci kanalizacji sanitarnej,

• ogólnogminnej oczyszczalni ścieków,

• przebudowy 11 odcinków dróg o długości 

7,5 km, którymi będzie przebiegać 

kanalizacja.

Łączny koszt zleconej dokumentacji 

budowlanej to 934 060,00 zł.



Spotkanie na, którym została podpisana umowa projektowania 

kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków.



Zakres I etapu budowy kanalizacji sanitarnej.



Comiesięczna narada koordynacyjna z udziałem przedstawicieli

3 biur projektowych i pracowników urzędu.



Projektanci pracują równolegle nad dokumentacją techniczną

stale komunikując się ze sobą i uzgadniając

najkorzystniejsze rozwiązania. 



Powstały projekty montażu instalacji ogniw 

fotowoltaicznych na 9 obiektach 

komunalnych:

• Ośrodek Kultury w Gródkowie, 

• Przedszkola w Strzyżowicach i Sarnowie,

• Szkoły w Gródkowie, Psarach, Sarnowie, 

Dąbiu i Strzyżowicach,

• Urząd Gminy w Psarach.

Przyznano unijne dofinansowanie

dla 5 obiektów z Regionalnego Programu 

Operacyjnego w kwocie 537 832,08 zł





Opracowano projekty oświetlenia 

hybrydowego na Osiedlu Czerwony Kamień 

w Górze Siewierskiej oraz w Psarach

na ul. Irysów.

Wartość prac wynikających z projektów to: 

1 861 605, 40 zł.

Przyznane unijne dofinansowanie:

1 255 667,99 zł.





EDUKACJA, SPORT, KULTURA

I BEZPIECZEŃSTWO 
MIESZKAŃCÓW



Zagospodarowanie przestrzeni publicznej

przy Szkole Podstawowej w Dąbiu:

• wartość inwestycji: 538 458,32 zł 

• Wykonano: 3 parkingi, siłownię zewnętrzną, plac 
apelowy, chodniki, ogrodzenie placu szkolnego.



Prace nad zagospodarowaniem przestrzeni przy szkole w Dąbiu



Siłownia zewnętrzna przy szkole w Dąbiu.



Siłownia zewnętrzna przy szkole w Dąbiu.



Plac apelowy przy szkole w Dąbiu.



Zagospodarowanie otoczenia przy szkole w Dąbiu.



Wybudowane w 2015 roku boisko przy szkole w Dąbiu.



Remont w Gimnazjum w Psarach:
• Wyremontowano 9 sal lekcyjnych,

• wymieniono ogrodzenie,

• zamontowano rolety elektryczne,

• wyremontowano schody zewnętrzne.



Wyremontowane schody w Gimnazjum w Psarach.



Wyremontowana sala lekcyjna w Gimnazjum w Psarach.



Siłownia zewnętrzna w Goląszy Dolnej.Rolety antywłamaniowe na sali gimnastycznej.



Siłownia zewnętrzna w Goląszy Dolnej.Przebudowana sala w przedszkolu w Sarnowie.



Prace podczas budowy parkingu przy szkole w Sarnowie.



Nowa siłownia zewnętrzna przy szkole w Sarnowie.



Wybudowana jesienią siłownia zewnętrzna przy OPS w Psarach.



Nowa siłownia zewnętrzna w Strzyżowicach.



Siłownia zewnętrzna w Malinowicach.



Rozbudowana siłownia zewnętrzna w Preczowie.



W listopadzie rozpoczęła się przebudowa 

stadionu LKS Jedność Strzyżowice, 

w ramach której powstanie:

droga dojazdowa i parkingi, nowe 

ogrodzenie, zadaszona trybuna, oświetlenie 

sportowe, system odwodnienia terenu oraz 

dokończony zostanie remont budynku.

Wartość inwestycji 1 187 891,85 zł

Termin realizacji to  maj 2017 r.



Prace na stadionie LKS Jedność Strzyżowice.



Sala ośrodka kultury w Sarnowie po remoncie wartym 106.442,96 

zł. W ramach, którego między innymi: zainstalowano nowy parkiet, 

klimatyzację oraz nowe kotary na scenie.



Scena Ośrodka kultury w Sarnowie z systemem kotar sterowanym 

elektrycznie.



Plac przy OSP w Sarnowie po remoncie.



Zainstalowano klimatyzację w GOK w Gródkowie

kosztem blisko 44 tys. zł.



Wykonano wart 62 325,30 zł remont pomieszczeń w budynku byłej 

szkoły w Malinowicach, wykorzystywanym przez koło PZEiR.



Zaadaptowanie pomieszczeń piwnicznych

w budynku byłej szkoły w Malinowicach.



Zakupiono wyposażenie do gminnych ośrodków kultury o wartości 

100 tys, w tym sprzęt nagłaśniający do rejestracji dźwięku.



Zakupiono również m.in.: piec do ceramiki, zmywarko –

wyparzarki, warniki do wody, okapy kuchenne, szafę chłodniczą, 

lodówkę, kuchnie gazową, szafy biurowe oraz krzesła.



Wyremontowano zabytkową kapliczkę na Poddzwonku

kosztem blisko 50 tys. zł.



Rozbudowano bazę socjalną OSP Dąbie. Koszt: 283 816.27 zł.



Nowe sanitariaty w rozbudowanym zapleczu OSP Dąbie.



Kosztem ponad 100 tys. zł. przeprowadzono remont

garaży OSP Dąbie.



Przeprowadzono remont w OSP Goląsza – Brzękowice. 



Przeprowadzono remont w OSP Goląsza – Brzękowice.



Zakupiono nowy lekki wóz strażacki dla OSP Góra Siewierska

Koszt: 243 000 zł, w tym 50 tys. zł z dotacji krajowej.



Dofinansowano kwotą 15 000 zł zakup pojazdu

dla Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie.



Zakupiono sprzęt do 

monitoringu:

Koszt: 130 590,30 zł

Zakupiono między innymi:

• 61 kamer,

• 6 kompletnych 

rejestratorów,

• 6 central alarmowych,

• 11 zestawów 

głośnomówiących. 

Sprzęt zostanie wykorzystany do modernizacji i rozbudowy 

systemu monitoringu w gminie Psary w 2017 r.



UTRZYMANIE PORZĄDKU

ORAZ

POPRAWA ESTETYKI GMINY



W 2016 r. Zakład Gospodarki Komunalnej

w Dąbiu przez cały rok wypełniał

obowiązki w skład, których wchodziło:

• utrzymanie porządku i ładu w miejscach 

publicznych,

• letnie i zimowe utrzymanie dróg,

• pielęgnacja i rewitalizacja trenów zielonych,

• utrzymanie obiektów sportowych, 

kulturalnych i rekreacyjnych.

Koszt wykonanych prac komunalnych na rzecz 

gminy to ponad 1 mln zł.



Koszenie poboczy przez Zakład Gospodarki Komunalnej.



Pracownik ZGK podczas odśnieżania gminnej drogi.



Remonty obiektów komunalnych.



Zakład Gospodarki Komunalnej zajmuje się również

utrzymaniem zieleni.



Pracownicy ZGK wykonali nasadzenia na placu przed

OSP w Preczowie zgodnie z projektem wykonanym

przez architekta krajobrazu.



Wymieniono wszystkie 48 wiat przystankowych

oraz wyremontowano 54 platformy przystankowe.

Kosztem: 426 792,48 zł



Prace przy budowie platformy autobusowej w Malinowicach. 



Zamontowano uchwyty na flagi i wywieszono 250 flag

z okazji Święta Niepodległości.



W 2016 r. w gminie zainstalowano iluminacje świąteczne.



INWESTUJEMY

W ROZWÓJ MIESZKAŃCÓW



Uruchomienie wypłat z programu 500+



Pierwsi laureaci Kryształów Kultury, czyli nagród za 

upowszechnianie i rozwój kultury w gminie Psary.



Objęcie stypendiami wójta także studentów oraz sportowców.



Sportowcy wchodzący w skład reprezentacji Polski

promują gminę Psary.



Kontynuacja Uniwersytetu III Wieku.



Kontynuacja Uniwersytetu Dziecięcego wspólnie

z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej.



Spotkania autorskie.



W ciągu roku na terenie gminy Psary odbył się szereg koncertów 

oraz festynów.



Zajęcia z plastyki sensorycznej w Gminnym Ośrodku Kultury

w Gródkowie.



Zawody e-sport – pierwsze gminne mistrzostwa w Fifa 2016.



II Maraton MTB w gminie Psary zorganizowany przez Bike Atelier, 

przy wsparciu gminy dotacją, zgromadził 620 zawodników.



XIV Wyścig Szosowy w gminie Psary zgromadził 240 zawodników.



PROJEKTY

BUDOWLANE



50 projektów budowlanych

było opracowywanych w 2016 r. na zlecenie 

gminy Psary, kosztem 1, 8 mln zł. 

Szacunkowa wartość robót budowlanych 

przewidziana w opracowywanych 

dokumentacjach technicznych

to blisko 80 mln zł.



Rozpoczęto opracowywanie projektów technicznych budowy

I etapu kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową dróg i budową 

oczyszczalni ścieków. Koszt ponad 934 000 zł.



Powstawały projekty budowlane wymiany 23,6 km wodociągu.



Opracowano 16 projektów budowy

i przebudowy dróg, w tym:

• ul. Brzozowej w Malinowicach oraz 

Dąbiu Chrobakowym 

• ul. Podwale w Strzyżowicach

• ul. Wspólnej w Gródkowie,

• ul. Zielonej w Preczowie – II etap,

• ul. Kościelnej w Dąbiu,

• Gminnej drogi publicznej na 

Brzękowickim Wale,

• ul. Leśnej w Gródkowie.



Projekty budowlane 

obiektów kubaturowych



W 2016 r. powstał projekt budowlany żłobka

i przedszkola w Psarach.



Projekt żłobka i przedszkola w Psarach wraz z otoczeniem.



Powstał projekt rozbudowy szkoły w Gródkowie o przedszkole, 

który jest już realizowany.



Wykonano dokumentację budowlaną nowej sali gimnastycznej

przy szkole w Gródkowie



Wizualizacja zagospodarowania otoczenia budynku szkoły 

podstawowej i przedszkola w Gródkowie – widok z lotu ptaka



Powstał projekt termorenowacji Szkoły Podstawowej

w Strzyżowicach wraz z projektem budowy nowych parkingów.



Powstały projekty zagospodarowania placu przy przedszkolu

w Sarnowie oraz przebudowy kuchni w szkole w Dąbiu.



Zakończono prace przy projekcie przebudowy i termorenowacji

domu ludowego i remizy OSP w Górze Siewierskiej.



Wizualizacja wnętrza remizy OSP Góra Siewierska



Projekt zagospodarowania placu przy remizie OSP Góra Siewierska



Powstał projekt 

przebudowy remontu

i termorenowacji

budynku byłej szkoły

w Goląszy Górnej.



Opracowano projekt budowy bazy

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbiu.



Projekt budowy bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbiu.



Projekt rozbudowy Urzędu Gminy w Psarach wraz z przebudową 

placu frontowego.



Wykonano projekt termorenowacji remizy OSP w Strzyżowicach 

oraz przebudowy garaży strażackich.



Powstał projekt adaptacji części budynku po byłej szkole

w Malinowicach na siłownię oraz salę fitness.



Wizualizacja szatni w przyszłej siłowni w Malinowicach.



Został wykonany projekt zagospodarowania otoczenia wokół 

budynku byłej szkoły w Malinowicach.



Powstał projekt przebudowy stadionu Klubu Sportowego Sarnów.



Projekt budowy stadionu Klubu Sportowego Sarnów.



Powstał projekt budowlany pełnowymiarowego boiska ze sztuczną 

trawą dedykowanego do gry w piłkę nożną.



Opracowano także projekty 

termorenowacji:

• budynku gospodarczego OSP Preczów,

• budynku po byłej szkole w Górze Siewierskiej.



Rozpoczęto prace przy projekcie budowlanym przebudowy 

Ośrodka Kultury w Preczowie oraz wykonano projekt przebudowy 

kuchni w OSP Psary.



Powstają projekty budowy

oświetlenia ulicznego na:

• ul. Brzozowej w Malinowicach oraz Dąbie 

Chrobakowe,

• ul. Brzękowice Wał od drogi powiatowej,

• ul. Parkowej w Sarnowie,

• ul. Parkowej w Strzyżowicach,

• ul. Malinowickiej w Psarach (do Ośrodka zdrowia),

• ul. Podwale w Strzyżowicach (droga do Kościoła),

• ul. Dębowej w Preczowie,

• ul. Browarnej w Sarnowie,

• Projekt oświetlenia pętli autobusowej

w Malinowicach.



W 2016 r. na zlecenie gminy opracowano

Wieloletni Program Finansowania 

Inwestycji Komunalnych,

który potwierdził możliwość realizacji tak 

ambitnego programu inwestycyjnego,

pod poniższymi warunkami …



Warunki utrzymania tempa rozwoju gminy:
• utrzymanie gwarantowanych obecnie 

unijnych dotacji szacowanych

na ponad 16 mln zł,

• Utrzymania wsparcia oferowanego przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej,

• brak zmian w systemie prawnym, 

regulującym dochody i wydatki gmin,

• kontynuacja odpowiedzialnego zarządzania 

gminą oraz konsekwentnej realizacji planu 

inwestycyjnego.



OSIĄGNIĘCIA GMINY



56 miejsce Gminy Psary na blisko 1600 gmin wiejskich
w Polsce w rankingu dziennika „Rzeczpospolita” 





Zajęliśmy I miejsce w woj. śląskim w grupie gmin wiejskich

w Sportowym Turnieju Miast i Gmin



Wójt Gminy Psary w finałowej 10 konkursu TVP 1

o tytuł Wójta Roku.



PLANY

NA 2017 ROK



Planowane inwestycje na 2017 r.
to blisko 70 zadań o wartości

ponad 22,3 mln zł,
czyli

ponad 38 % wszystkich wydatków 
budżetu to wydatki majątkowe





PODSUMOWANIE ROKU 2016

w GMINIE PSARY


