
  



  

● Wydatki 27,4 mln zł
w tym wydatki majątkowe na inwestycje 4 842 473 zł

● Rozchody 2,6 mln zł

Wykonanie budżetu za 2011 rok:

• Dług gminy na koniec 2011 roku: 8,7 mln zł
(po raz pierwszy od 2008 roku zadłużenie gminy 
zmniejszyło się o 500 tys. zł)



  

● Dochody 27,6 mln zł
(większe o 4,4 mln zł niż w 2010 roku)

● Przychody 2,2 mln zł

Wykonanie budżetu za 2011 rok:

• Nadwyżka operacyjna w 2011 r.: 2,054 mln zł
(dochody bieżące były większe od wydatków bieżących)

Dochody majątkowe ze sprzedaży gminnych działek 
wyniosły 1 082 855 zł netto i były najwyższe od 3 lat!
Dotacje unijne i krajowe, które wpłynęły do budżetu 
gminy w 2011 roku to blisko 3,5 mln zł.



  

Najważniejsze inwestycje gminne 2011 r.

drogisieć wodociągowa



  

Budowa ul. Granicznej w Psarach i Strzyżowicach

ul. 
Gra

nic
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a
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Zakres robót 
obejmował:

● remont drogi  
● budowę chodnika
● budowę odwodnienia
● budowę wjazdów na 

posesje



  
Stan przed pracami budowlanymi



  

Wyremontowaliśmy parking przy cmentarzu 
parafialnym w Psarach:

Prace trwały od lipca 2010 do listopada 2011



  



  

Przebudowa ul. Granicznej w liczbach:
 2,6 km nowej drogi wraz z 

chodnikami i odwodnieniem
 15510 m2 nakładki asfaltowej
 5 676, 40 m2 kostki brukowej
 931 mb kanalizacji deszczowej



  

ul. Graniczna po przebudowie



  



  



  

Montaż finansowy

Koszt całej inwestycji to: 4 220 813 PLN

Dotacja z NPPD tzw. „schetynówka”: 
1 380 000 PLN 

Środki własne gminy: 2 840 513 PLN

Łączna suma wydatków w 2011 r wyniosła: 
2 894 363 PLN



  

Wymiana sieci wodociągowej w Dąbiu, 
Brzękowicach Dolnych i Goląszy Dolnej



  

Zakres prac:
 3 718,40 mb wodociągu głównego
 175 sztuk przyłączy do posesji tj. 3 036, 15 mb



  

Zadanie realizowane od października 2010 do 
września 2011



  

Montaż finansowy:
Wartość całej inwestycji: 2 070 296,18 PLN

Dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
788 396, 88 PLN

Środki własne gminy: 1 071 140,13 PLN

Pożyczka z WFOŚ i GW: 199 000 PLN



  
Inwestycje na drogach gminnych



  

Budowa ul. Reymonta w Psarach

 250 mb drogi z kanalizacją deszczową
 wartość inwestycji to 194 000 PLN



  
Stan przed inwestycją



  

ul. Reymonta po zakończeniu prac 



  

Nowe nawierzchnie z frezu asfaltowego na ulicy 
Browarnej, Gruntowej, Wąskiej, Poprzecznej 
i Krótkiej w Sarnowie



  

  wykonano 4300 m2 nawierzchni
  wartość robót 62 791, 93 PLN



  

Profesjonalne naprawy nawierzchni asfaltowych 
w Dąbiu Chrobakowym, Brzękowicach Wale
i na ul. Kościuszki w Górze Siewierskiej



  

 Wykonano 695 m2 nowej nawierzchni asfaltowej
 Wartość prac: 62 401,65 PLN



  

Współfinansowanie budowy chodnika przy 
ul. Wiejskiej w Malinowicach (droga powiatowa)



  

 Wykonano  265 mb chodnika wraz z odwodnieniem
 Koszt inwestycji to 111 587, 22 PLN 

w tym wkład gminy 55 793 PLN



  

Współfinansowanie budowy chodnika przy 
ul. Wiejskiej w Sarnowie (droga powiatowa)



  

 Wykonano 365 mb chodnika wraz odwodnieniem
 Koszt inwestycji to 232 364,62 PLN w tym 

wkład gminy to 116 182,31 PLN



  

Budowa parkingu przy szkole i przedszkolu 
w Sarnowie



  
Stan przed budową



  

  Powstało kilkanaście miejsc parkingowych
  Koszt zadania to 44 893 PLN



  

Poprawa bezpieczeństwa na gminnych drogach

Progi spowalniające na ul. Kolejowej w Psarach



  

Progi spowalniające na ul. Leśnej w Gródkowie 
sfinansowane przez firmę „Camaro”



  

Powstały projekty budowlane:
  przebudowa ul. Kościuszki w Górze 

Siewierskiej  - 55 000 PLN
  budowa ul. Kasztanowej w Psarach – 

134 000 PLN
  budowa pętli autobusowej w 

Malinowicach – 15 000 PLN



  

Współfinansowanie projektów budowlanych 
dotyczących dróg powiatowych:

  remont ul. Kościuszki w Górze Siewierskiej wraz z 
budową chodnika i odwodnieniem

  budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy 
ul. Belnej w Strzyżowicach

  budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy 
ul. Wiejskiej w Malinowicach



  

  ul. Graniczna w Psarach i Strzyżowicach
  ul . Reymonta w Psarach
  budowa nowej sieci na Osiedlu Czerwony 

Kamień w Górze Siewierskiej

Wymiana sieci wodociągowej



  

Powstał projekt wymiany wodociągu w Psarach 
przy ul. Malinowickiej, Wiejskiej, Szkolnej, Górnej 
i Kasztanowej kosztem ponad 50 tys. PLN



  

Projekt wodociągu w Psarach
 szacunkowy koszt zadania – 6 mln PLN
 łączna długość wyniesie 7340 mb 
 255 liczba studzienek wodomierzowych

Zadanie przewidziane do zgłoszenia do 
dofinansowania w ramach PROW



  

Remont stadionu LKS „Iskra Psary”



  

Zakres prac:
  remont kapitalny trybuny
  wymiana krzeseł
  montaż ogrodzenia
  remont pomieszczeń w budynku klubu 

Wartość materiałów:  26 357, 97 PLN

Liczba roboczogodzin: 1200



  

Stan przed remontem



  
Obiekt po remoncie



  
Remont budynku szatni na stadionie Orła Dąbie



  

Gminna brygada remontowa wykonała prace 
remontowo – budowlane:
  termomodernizację budynku
  nowe posadzki i sufity
  wymiana okien i drzwi
  wymianę grzejników

Koszt materiałów: 26 192 PLN

Liczba roboczogodzin: 1136



  
Budynek szatni po remoncie



  

Rozpoczęto remont i termoizolację budynku 
OSP w Preczowie



  
Obiekt przed remontem



  

Budynek po zakończeniu I etapu prac 

Koszt materiałów: 30 442 PLN

Liczba roboczogodzin: 2 100 



  

Remont pomieszczeń w budynku byłej szkoły w 
Malinowicach



  
Korytarz po remoncie



  

Wyremontowana sala ćwiczeń



  

Gminna brygada remontowo – budowlana:
● remont 5ciu pomieszczeń
● tynkowanie, gipsowanie ścian
● wylewki i ułożenie płytek
● wymiana okien i drzwi

Koszt materiałów: 23 394 PLN

Liczba roboczogodzin: 1952



  

Gminna brygada remontowa:
 zamontowała słupki 

z nazwami ulic przy 
gminnych drogach

 wykonała prace dekarskie 
w Szkole w Strzyżowicach

 zamontowała ogrodzenie 
panelowe wokół stadionu 
w Sarnowie



  

Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego w 
Górze Siewierskiej na Osiedlu Czerwony Kamień

● aż 81 działek o powierzchni od 700 
do 1700 m2



  

Uchwalenie Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego dla 2 działek w Górze Siewierskiej

● kompromis 
społeczny w sprawie 
dopuszczenia 
hodowli
● powierzchnia całej 
gminy pokryta 
aktualnymi   Planami 
Zagospodarowania 
Przestrzennego



  

Współpraca z Wydziałem Architektury 
Politechniki Śląskiej:
● szukanie innowacyjnych rozwiązań na 

zagospodarowanie przestrzeni publicznej
● Powstały koncepcje i wizualizacje 

zagospodarowania gminnych nieruchomości



  
Taras widokowy w Górze Siewierskiej



  

Teren sportowo- rekreacyjny za Szkołą w Sarnowie



  

Teren przy budynku szkoły w Malinowicach



  

Rozszerzenie oferty edukacyjnej szkół i przedszkoli



  

Projekt „Jestem Wyjątkowy” realizowany przy 
unijnym wsparciu w ramach POKL 
działanie 9.1.2.
  1914 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 33 509, 06 PLN

  wartość projektu to 142 377,11 PLN do realizacji 
w latach 2011 - 13



  

Nowe pomoce dydaktyczne



  

Projekt „ Aktywny w szkole - Aktywny w życiu”,  
realizowany w Gimnazjum w Psarach 
współorganizowany przez Uniwersytet Śląski i 
Wszechnicę Śląską w ramach PO KL
● 38 uczestników łącznie w III kołach naukowych
● 736 godzin dodatkowych zajęć
● pomoce naukowe za 27 000 PLN
● koła naukowe: informatyczne, przedsiębiorczości, 

matematyczno – przyrodnicze
● 6 grup 3 osobowych „VIP” dla których 

przewidziane jest wsparcie i pomoc



  



  

Projekt „Mama, tata, przedszkole i ja” realizowany 
przy unijnym wsparciu w ramach POKL, działanie 
9.1.1.
  4 924 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 36 000 PLN

● wartość projektu to 616.602,00 zł do realizacji w 
latach 2010 – 2012
Wykonanie w 2011 r.: 285.209,62 zł 



  

Projekt „Mama, tata, przedszkole i ja”



  

Projekt „Mali Odkrywcy” realizowany przy 
unijnym wsparciu z POKL, działanie 9.5.:
● grupy wspierania rozwoju małych dzieci w wieku 

0-4 lat, realizowany w Przedszkolu w Sarnowie
● wspieranie i stymulowanie rozwoju małych dzieci
● organizacja spotkań dla dzieci i rodziców 

prowadzonych przez konsultanta
● wartość projektu to blisko 50 tys. zł



  



  

Projekt „ 4 władza” realizowany przy unijnym 
wsparciu z POKL, działanie 9.5.:
  realizowany w 3 gminach powiatu będzińskiego
  w jego ramach prowadzone są warsztaty 

dziennikarstwa telewizyjnego
  szkolenie z zakresu technik werbalnych
  kreowanie odpowiedzialności społecznej



  



  

Rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych w szkołach 
dzięki koordynacji działań GOK i OPS



  

Zajęcia z lekkiej atletyki w Szkołach Podstawowych 
w Sarnowie i Strzyżowicach w ramach Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych



  

Do zajęć z lekkiej atletyki zakupiono: 

bloki startowe, płotki, tyczki i specjalne piłki.



  
W zajęciach uczestniczy 150 dzieci



  

Nauka tańca we wszystkich szkołach  
podstawowych finansowana ze środków GOK



  

Zajęcia plastyczne finansowane 
ze środków GOK



  

Zajęcia teatralne w Dąbiu finansowane ze środków 
GOK



  

Nauka gry na instrumencie dofinansowana ze 
środków GOK



  

Wszystkie zajęcia odbywają się 
w szkołach zaraz po lekcjach za 
niewielką opłatą.

W zajęciach uczestniczy około 500 
uczniów, to jest  około 50 % 
uczęszczających do szkół podstawowych 
i gimnazjum.



  

Wydłużenie godzin pracy szkół:
 świetlice szkolne czynne nawet do 17- tej 
 nauczyciele – opiekunowie zatrudniani w ramach 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych



  

Przygotowanie szkół na przyjęcie sześciolatków



  

Zakupiono:
● stoliki uczniowskie wraz z krzesłami
● przygotowano części zabawowe klas
● zestawy meblowe – szafki dla dzieci

Koszt: 27 600 PLN



  
Poprawa wyposażenia szkół



  

Zakupiono zestawy składające się z tablicy 
interaktywnej, rzutnika multimedialnego i 
komputera typu laptop do wszystkich szkół 
podstawowych: 

- cena jednego zestawu to 10 000 zł



  

Powstały projekty budowlane infrastruktury 
sportowej przy szkołach za ponad 60 000 PLN



  

Kompleks boisk typu Orlik 2012 przy Gimnazjum 
w Psarach do realizacji w 2012 r.



  

Kompleks sportowo- rekreacyjny przy Szkole 
Podstawowej w Sarnowie



  



  

Projekt budowlany infrastruktury sportowej 
przy szkole w Dąbiu



  

Zakupiono 556 sztuk czteropaków dla mieszkańców 
Sarnowa i Preczowa za łączną kwotę 82 065 PLN w 
ramach umorzenia pożyczki z WFOŚ i GW.

Ochrona Środowiska



  

Uruchomienie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów 
Elektrycznych i Elektronicznych



  

Dofinansowanie budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków:

Podpisano 10 umów na łączną kwotę 
wsparcia 42 537 PLN



  

Pierwsze gminne obchody Światowego 
Dnia Ziemi



  

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy

Karosacja samochodu pożarniczego OSP Preczów 
koszt 125 000PLN, wsparcie gminy to 60 000 PLN.



  

Promocja zdrowego stylu życia i sportu

VIII Wyścig Kolarski o puchar Wójta 
Gminy Psary



  

  387 uczestników
  po raz pierwszy trasa wyścigu przebiegała 

przez 3 gminy (Psary, Bobrowniki
 i Mierzęcice)



  

Pierwsza gminna edycja 
Ogólnopolskiej Akcji „Polska Biega”



  

Powstał projekt oznakowania szlaków rowerowych 
na terenie Gminy Psary

  6 szlaków o długości 64 km
  koszt opracowania 13 000 PLN



  

Stowarzyszenie Sportowa Gmina Psary 
zrealizowało projekt „ Każdy może pływać”:

  blisko 20 000 PLN dotacji z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki

  5 000 z dotacji budżetu gminy
  60 uczniów uczyło się pływać



  

Dzięki finansowemu 
wsparciu gminy 
w wysokości 60 000 
PLN UKS Gimnazjum 
i Stowarzyszenie 
Sportowa Gmina 
Psary zrealizowały 
ponad 800 godzin 
zajęć sportowych w 
szkołach.



  
Powstała Młodzieżowa Rada Gminy Psary

Budowa społeczeństwa solidarnego i obywatelskiego



  

Pierwszy Gminny koncert Finałowy WOŚP



  

Gminna zbiórka żywności dla potrzebujących na 
Święta Bożego Narodzenia:
  75 rodzin objętych wsparciem
  zebrano art. spożywcze wartości blisko 4 000PLN



  

OPS zrealizował projekt „Praca się opłaca” 
dofinansowany w wysokości 105 925,93 PLN w 
2011r.w ramach POKL.



  

Realizowany jest projekt „Wsparcie 
Przedsiębiorczości i Samozatrudnienia w Powiecie 
Będzińskim”
● całkowita wartość projektu to 1 377 150,00 PLN
● dotacja w wysokości 40 000 PLN na założenie 

firmy dla 24 osób
● wsparcie szkoleniowe i doradztwo



  

Zakończono realizację projektu „Sukces z Unią 
Europejską”
● wartość całego projektu to 354 001,23 PLN
● wartość dotacji w 2011- 32 627.35 PLN
● szkolenia i treningi w zakresie pozyskiwania 

pieniędzy pomocowych



  

Poprawa oferty
kulturalnej gminy:
 nauka gry na gitarze
 kursy tańca
 fitness
 breakdance
 zajęcia decoupage
 kurs obsługi komputera



  

Zakupiono do 5 ośrodków kultury stoły do ping- 
ponga i piłkarzyki za ponad 5 tys. złotych



  

Zakup instrumentów muzycznych dzięki 
projektowi dofinansowanemu z PROW za 
59 888, PLN.



  

Bogata oferta zajęć kulturalnych w czasie ferii 
zimowych i wakacji



  

Comiesięczne koncerty muzyki na żywo

- muzyka operetkowa, jazzowa, swingowa, 
rockowa, rozrywkowa



  

Uroczyste obchody świąt narodowych 



  

Wsparcie finansowe dla ruchu harcerskiego



  

Samorząd nowoczesny i przyjazny mieszkańcom



  

Netbooki dla radnych Rady Gminy

  oszczędność czasu i pieniędzy
  lepszy kontakt z mieszkańcami



  

  powiadamianie o zagrożeniach, ostrzeżenia 
meteorologiczne oraz zaproszenia
na imprezy



  

Poprawa komunikacji z mieszkańcami

Nowy format i winieta „Głosu Gminy Psary”.



  

Nowa strona internetowa Gminy Psary

  Nowoczesna, funkcjonalna,  aktualizowana 
na bieżąco



  

Zmiana godzin pracy urzędu gminy w poniedziałki 
do 17.00



  

Powstał System Identyfikacji Wizualnej Gminy:
 Nowe hasło i logo



  

Spójny system promocyjny oparty na określonych 
barwach i czcionce. 

Powstały wzory dokumentów plakatów, zaproszeń, 
teczek itd. 



  

Powstała oferta inwestycyjna gminy obejmująca 
nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy



  

Powstał spot telewizyjny reklamujący gminne 
działki budowlane na sprzedaż

  40 emisji w TVP3 i TV Silesia



  

Dochody majątkowe ze sprzedaży 
mienia najwyższe od 3 lat:

  1 080 000 PLN netto
  110% planu wykonane



  

Pozyskane dotacje 
unijne i krajowe



  

Dotacje, które zasiliły budżet gminy w 2011 r.

Środki unijne 
2.070.640,53 

Środki krajowe 1.383.793,00 

SUMA : 3.454.433,53

pożyczka WFOŚiGW     199.412,17   



  

Projekty realizowane w 2011 r.

unijne 14

krajowe 3

SUMA : 17



  

Noworoczne Spotkanie Samorządowe 2011

Projekty przygotowane i zgłoszone do dofinansowania 
w przyszłości

Programy pomocowe 
UE  - RPO WSL 

PO KL 
3

20
Programy pomocowe 

krajowe 
4

SUMA : 27



  

Projekty objęte gwarancją dofinansowania w 2011 r.

9 projektów wybranych do dofinansowania z 
PROW to rekord w województwie śląskim

Środki unijne 
2.972.015,00

Środki krajowe 699.566,00

SUMA : 3.671.581,00



  

Wsparcie samorządu przez mieszkańców



  

Chodnik przy ul. Jasnej w Sarnowie sfinansowany 
przez Zakład Ogrodniczy Bory Malinowskie



  

Powstało 
400 mb 
chodnika wraz z 
odwodnieniem 



  

Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w 
Strzyżowicach

Obiekt wybudowany dzięki Stowarzyszeniu 
Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach 
pod wodzą i z największym udziałem 
Piotra Stelmacha



  

Progi spowalniające przy SP w Gródkowie na 
ul. Leśnej sfinansowane przez 
Karola Grygorcewicza, szefa firmy Camaro



  

Plany 
na przyszłość



  

Inwestycje do realizacji w 2012 r.:
 Kompleks boisk Orlik 2012
 Boiska wielofunkcyjne w Malinowicach, Górze 

Siewierskiej, Goląszy Górnej i Gródkowie
 Modernizacja stadionu Orła Dąbie
 Budowa ulicy Kasztanowej w Psarach
 Budowa ulicy Belnej w Strzyżowicach
 Remonty i nakładki asfaltowe na gminnych drogach
 Kontynuacja współfinansowania budowy 

chodników przy drogach powiatowych 
oraz ich projektów



  

Projekty budowlane do wykonania w 2012 r.:
  ul. Szkolna w Preczowie
  modernizacja i rozbudowa budynków remiz w 

Preczowie i Górze Siewierskiej
  zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Psarach 

(plac przy remizie OSP, park przy ulicy Zwycięstwa, 
rozbudowa kompleksu sportowego „Iskra Psary”), 
Strzyżowicach (plac przed remizą OSP, 
modernizacja kompleksu sportowego LKS „Jedność 
Strzyżowice”), Górze Siewierskiej (plac przy remizie 
OSP) i Preczowie (plac przy remizie OSP), 
Malinowicach (plac przy kaplicy) i Goląszy Dolnej 
(plac zabaw)



  



  

Dziękuję za uwagę.


