
PODSUMOWANIE 

ROKU 2015 

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 – 44,7 mln + 0,6 mln = 45,3 mln zł PLAN 



WYDATKI NA INWESTYCJE: 

2011 

2012   

2013   

2014 -  10,4 mln zł 
 

2015 – 13,2 mln zł 
 

2016 – 14 mln zł PLAN 

 około 5 mln zł na rok 
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Długoterminowe zobowiązania gminy Psary -

stan na koniec danego roku 



Dług na koniec 2010 r. wyniósł 

9,2 mln zł to 39% wykonanych 

dochodów gminy w 2010 r. 

Dług na koniec 2015 r. wyniósł 

6,6 mln zł to 15,5% wykonanych 

dochodów gminy w 2015 r. 
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DOCHODY GMINY 
bieżące i majątkowe w mln zł 

Od 2010 do 2015 roczne dochody gminy WZROSŁY o 83,6% 



Rekordowe dochody majątkowe gminy 

wyniosły ponad 9,1 mln zł w tym: 

• unijne dotacje: 4,9 mln zł 

• krajowe dotacje: 2,8 mln zł 



Przychody uzyskane ze sprzedaży 

gminnych działek budowlanych 

w 2015 r. wyniosły 1 407 075,82 zł 
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LICZBA MIESZKAŃCÓW 
w gminie Psary 



UDZIAŁ GMINY 

W PODATKU DOCHODOWYM 
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ZWROT PODATKU VAT 

w 2015 r. odliczyliśmy 
1 038 230,97 zł podatku VAT 



Blisko 3 mln złotych renty planistycznej od ANR, która sprzedała 

teren pod budowę centrum logistycznego firmy Lidl Polska 



Rozpoczęto budowę węzła drogowego przy DK86 w Sarnowie dla 

obsługi przyszłego centrum magazynowo-logistycznego  



Po wybudowaniu węzła drogowego przy DK86 w Sarnowie, 

powstaną magazyny. Inwestycja da nowe miejsca pracy oraz 

dochody do budżetu gminy. 

 



GMINA W RANKINGU 

Pozycja gminy Psary w rankingu zamożności gmin wiejskich 

w Polsce w latach 2004-2014 według tygodnika „Wspólnota” 
(ranking z lipca 2015 r.) 
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NADWYŻKA OPERACYJNA 
gminy Psary w mln zł 
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8,1 mln zł nadwyżki operacyjnej to ponad 22% dochodów bieżących 



Wydatki na inwestycje 

Wydatki majątkowe w 2015 r. 

wyniosły 13,2 mln zł czyli 
31,8% wszystkich wydatków 

budżetu na inwestycje. 



DROGI 

SPORT I KULTURA 

SIEĆ WODOCIĄGOWA 

PROJEKTY BUDOWLANE 

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE GMINNE w 2015 r. 



BUDOWA DRÓG, 

CHODNIKÓW I PARKINGU 



• 1012 mb. nowej nawierzchni 
z asfaltobetonu od skrzyżowania z 
ul. Wiejską w Preczowie 

• budowa kanalizacji deszczowej i chodnika 
na całej długości drogi 

• Koszt inwestycji: 2 096 034 zł brutto 

• Dotacja z NPPDL (schetynówka) 963 721 zł 

PRZEBUDOWA 

UL. SZKOLNEJ 

W PRECZOWIE 



Ulica Szkolna w Preczowie w trakcie remontu 



Ulica Szkolna w Preczowie przed przebudową 



Ulica Szkolna w Preczowie po zakończeniu prac 



Ulica Szkolna w Preczowie po remoncie 

Koszt budowy: ponad 2 mln zł brutto 



Ulica Zielona w Malinowicach przed remontem 



Ulica Zielona w Malinowicach z nową nawierzchnią 

Koszt inwestycji: 64 786 zł 



Łącznik pomiędzy ul. Kościuszki i Szopena 

w Górze Siewierskiej przed remontem 



Łącznik w Górze Siewierskiej po remoncie 

Koszt inwestycji: 85 320 zł 



Rozbudowa parkingu za Urzędem Gminy w Psarach 

Wartość prac: 82 935 zł 



Wybudowany ciąg pieszo-rowerowy, łączący przejście dla pieszych 

przez DK 86 z ul. Szkolną w Sarnowie, koszt: 92 000 zł 



Gmina dofinansowała rekordową kwotą 

890 453,43 tys. zł prace budowlane przy 

drogach powiatowych: 

• Powstały odcinki chodników 
z odwodnieniem w: Psarach, Górze 
Siewierskiej, Strzyżowicach i Preczowie 

• wybudowano odwodnienie powiatowej 
drogi w Brzękowicach Górnych 

• opracowano 5 projektów budowlanych do 
realizacji w przyszłości 



Nowy chodnik z wiatą przystankową 

przy ul. Malinowickiej w Psarach 



Budowa nowego odcinka chodnika 

przy ulicy Belnej w Strzyżowicach 



Prace budowlane na ul. Kościuszki w Górze Siewierskiej 



W Preczowie przy ul. Wiejskiej powstał nowy odcinek chodnika 

o długości 180 metrów. 



Zarząd Dróg Wojewódzkich zlecił opracowanie projektu 

budowlanego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 913 



Wart 1,424 mln zł projekt przebudowy DW913 

opracowuje firma ILF Consulting 



MODERNIZACJA SIECI 

WODOCIĄGOWEJ 
i inne PRZEDSIĘWZIĘCIA 

PROEKOLOGICZNE 



Zakończono realizację 3 projektów wymiany 
wodociągu z unijnym dofinansowaniem z PROW 

Koszt: 5 470 005,85 zł 

Dofinansowanie z UE: 2 821 523,00 zł 

MODERNIZACJA SIECI 

WODOCIĄGOWEJ 



Prace przy wymianie wodociągu na ulicy 

Kasztanowej w Psarach 



Prace przy odbudowie chodnika na ul. Wiejskiej w Psarach po 

wybudowaniu nowego wodociągu 



Rozbudowano stację uzdatniania wody w Malinowicach 



Przeprowadzono remont częściowy oczyszczalni 

ścieków w Malinowicach 



W ramach tych trzech projektów unijnych 

w okresie dwóch lat wybudowano 

ogółem 15 km wodociągu. 
 

W Psarach na ulicach: 
Kasztanowej, Malinowickiej, Wiejskiej, 
Szkolnej, Górnej, Łącznej, Bocznej, 
Kamiennej, Gródkowskiej i Grabowej. 
 

W Strzyżowicach na ulicach: 

Belnej oraz Parkowej. 



Zakład Gospodarki Komunalnej 

wymienił w 2015 r. własnymi siłami 

sieć wodociągową przy ulicach: 

 

• Wpólnej w Gródkowie 

• Nowej w Sarnowie 

• Strumycznej w Malinowicach 

• odcinku Szosowej w Strzyżowicach 

• odcinku Parkowej w Sarnowie 



Wykonano 312 sztuk przyłączy do 

nowego wodociągu w Psarach i 

Strzyżowicach: 

 

• prace wykonują pracownicy ZGK w Dąbiu 

 oraz firma ZTHU Stanisław Krupiński 

• koszt robót instalacyjnych: 432 186,37zł 



Przyłączanie budynku mieszkalnego do nowego wodociągu 



Opracowano i uruchomiono system dotacji 

dla mieszkańców na eko-modernizacje 

budynków mieszkalnych, 

wykorzystujący krajowe i unijne dotacje 

Maksymalne 

dofinansowanie 

na jeden budynek 

to nawet 65 500 zł 



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 



Zorganizowano konferencję „Dom Energooszczędny”, 

która miała za zadanie przygotować mieszkańców do skorzystania 

z dotacji na działania proekologiczne 



Wspólnie z Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. 

przeprowadziliśmy konkurs na termorenowację budynku dla 

mieszkańców gminy Psary, w którym nagrodą były materiały 

budowlane o wartości blisko 30 000 zł 



Wyleasingowaliśmy dwa hybrydowe samochody 

na potrzeby pracowników Urzędu Gminy. Koszt utrzymania 

pojazdów porównywalny z wypłacanymi wcześniej delegacjami za 

wykorzystywanie samochodów prywatnych do celów służbowych. 



Kosztem 123 tys. zł wykonano szczegółową i wielowariantową 

koncepcję rozwiązania problemu odprowadzania 

i oczyszczania ścieków sanitarnych na terenie gminy 



Najkorzystniejszym wariantem okazała się 

budowa zbiorczego systemu kanalizacji 

ciśnieniowej z dwoma gminnymi 

oczyszczalniami ścieków. 

 

Szacunkowy koszt inwestycji to 115 mln zł. 

 

W 2016 roku zlecimy opracowanie 

projektów budowlanych oczyszczalni  

ścieków i I etapu sieci kanalizacyjnej. 



W gminie Psary zastosowany zostanie 

system kanalizacji ciśnieniowej 



Zakupiliśmy nowe kosze na odpady zmieszane dla wszystkich 

mieszkańców gminy Psary, koszt: 383 022 zł 



W 2015 r. Zakładowi Gospodarki Komunalnej 

w Dąbiu powierzono szereg nowych 

obowiązków: 

• utrzymanie porządku i ładu w miejscach 

publicznych 

• letnie i zimowe utrzymanie dróg 

• pielęgnacja i rewitalizacja ternów zielonych 

• utrzymanie obiektów sportowych i 

rekreacyjnych. 

Na potrzeby ZGK zakupiono pojazdy i sprzęt. 



Nowy samochód dostawczy Zakładu Gospodarki Komunalnej  



Nowy traktor z przyczepą, z którego korzysta ZGK Dąbie 



Nowe pilarki, kosy spalinowe, podkaszarki 



Nowe oświetlenie uliczne na ul. Bukowej w Malinowicach 



BUDOWA INFRASTRUKTURY 

SPORTOWO-REKREACYJNEJ 



Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 

przy OSP w Preczowie: 

• wartość inwestycji: 723 240 zł brutto 
w tym: unijna dotacja 566 974 zł 

• wykonano boisko wielofunkcyjne, siłownię 
zewnętrzną, rozbudowano plac zabaw, 
oświetlenie parkowe i system monitoringu 



Prace nad budową kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Preczowie 



Stare boisko asfaltowe w Preczowie. 



Boisko wielofunkcyjne w Preczowie 



Nowy kompleks sportowo-rekreacyjny w Preczowie 



Nowy kompleks sportowo-rekreacyjny w Preczowie 



Górka do zjeżdżania na sankach w Preczowie. 



W ramach projektu zakupiono mobilną estradę 



Modernizacja stadionu 

w Preczowie: 
• wartość prac wyniosła 667 083,79 zł 

• w tym unijna dotacja PROW 160 000 zł 

• wybudowano trybuny, parking z drogą 

dojazdową, ogrodzenie i piłkochwyty 

• wykonano nową murawę z automatycznym 

systemem nawadniania 



Siłownia zewnętrzna w Goląszy Dolnej. Nowe trybuny oraz murawa na stadionie KS Błyskawica Preczów 



Siłownia zewnętrzna w Goląszy Dolnej. Na obiekcie zainstalowano automatyczny system nawadniania 



Na obiekcie wybudowano także studnię z pompownią, 

z której woda w całości wystarcza do podlewania murawy 



Nowe trybuny na stadionie Błyskawicy Preczów 



Zakupiono wyposażenie i ogrzewanie 

elektryczne do szatni LKS Preczów: 

 

• wartość zakupu 116 265 zł 

• w tym unijna dotacja PROW 60 000 zł 



Szafki w szatni w Preczowie 



Zagospodarowano teren 

przy stadionie Iskry Psary: 

 

• Wartość prac wyniosła 652 662,60 zł 

• Powstał plac zabaw, siłownia 

zewnętrzna, parking, oświetlenie 

parkowe, system monitoringu, 

piłkochwyty, wiaty dla zładowników 

rezerwowych oraz ogrodzenie 



Siłownia zewnętrzna w Goląszy Dolnej. Siłownia zewnętrzna na stadionie LKS Iskra Psary 



Plac zabaw przy stadionie LKS Iskra Psary 



Miejsca dla zawodników rezerwowych 



Zakończono budowę boiska 

wielofunkcyjnego z ogrodzeniem oraz 

oświetleniem sportowym 

przy Szkole Podstawowej w Dąbiu: 

 

• Wartość prac wyniosła 440 000 zł 

• Dotacja z Ministerstwa Sportu i 

Turystyki 133 333 zł 
 



Siłownia zewnętrzna w Goląszy Dolnej. Nowe boisko wielofunkcyjne przy szkole podstawowej w Dąbiu 



Stare boisko asfaltowe za Szkołą Podstawową w Dąbiu. 



Plac do gry umożliwia uprawianie piłki nożnej i ręcznej, 

koszykówki oraz siatkówki  



Powstała także skocznia do skoku w dal 

z poliuretanowym rozbiegiem 



Utworzenie bazy sportowo-rekreacyjnej 

w Goląszy Górnej: 

 

• Wybudowano zadaszoną altanę, budynek 

gospodarczy, siłownię zewnętrzną, 

oświetlenie parkowe i system monitoringu 

• całkowity koszt 321 940 zł 

• dofinansowanie unijne 80 075 zł 



Zadaszona altana oraz grill w Goląszy Górnej 



Budynek gospodarczy przy boisku w Goląszy Górnej 



Siłownia zewnętrzna przy boisku w Goląszy Górnej 



Zagospodarowanie terenu przy kaplicy w Malinowicach 

Koszt: 129 949 zł, w tym unijna dotacja 34 887 zł 



W ramach projektu wykonano plac zabaw, parking oraz nową 

zatokę autobusową i wiatę przystankową 



Remonty 

sal gimnastycznych 

przy szkołach 

w Psarach i Sarnowie: 
• ułożenie bezpiecznej, 

sportowej podłogi, nowe 

oświetlenie, wentylacja 

i osprzęt sportowy 

• całkowity koszt obu 

remontów 361 526 zł 

• dofinansowanie z 

Ministerstwa Sportu 

i Turystyki 119 303 zł 
Sala gimnastyczna w 

Psarach przed remontem 



Sala gimnastyczna w Gimnazjum w Psarach po remoncie 



Elektroniczna tablica wyników w Gimnazjum w Psarach 



Sala gimnastyczna w szkole w Sarnowie po remoncie 



Na sali w Sarnowie zainstalowano też nowe oświetlenie sportowe 



Zakończono przebudowę szatni piłkarskiej 

w Górze Siewierskiej 

Koszt zadania: 289 197,75 zł 

Unijne dofinansowanie: 167 097 zł  

 

• rozbudowano budynek  

• wykonano nowy dach oraz instalacje: 

elektryczną, wodno – kanalizacyjną 

i monitoringu 

• przeprowadzono kompleksowy remont 

wewnętrzny 



Szatnia piłkarska w Górze Siewierskiej po remoncie 



W budynku przeprowadzono kompleksowy remont wewnętrzny. 



Doposażono szatnie piłkarskie 

w Górze Siewierskiej 

i Strzyżowicach. 
 

Całkowity koszt: 37 591 zł 



Nowe szafki w szatni KS Góra Siewierska 



Aneks kuchenny w szatni KS Góra Siewierska 



Nowe meble dla piłkarzy w szatni KS Jedność Strzyżowice 



Poprawiono estetykę miejsc sportu i rekreacji : 



Ozdobiona ściana budynku znajdującego się przy Orliku w Psarach 



Ozdobiona elewacja budynku szkoły w Dąbiu 



Malowidło naścienne na sali gimnastycznej w Dąbiu 



Galeria sportowców na sali gimnastycznej w Sarnowie 



Galeria sportowców na sali gimnastycznej w Sarnowie 



Nasadzenia zieleni na skarpie przy stadionie LKS Orzeł Dąbie 



MODERNIZACJA 

OBIEKTÓW 
KOMUNALNYCH 



Remont remizy OSP 

Goląsza – 

Brzękowice: 

 
• nowa elewacja 

• remont klatki 

schodowej, łazienek, 

garażu oraz 

pomieszczeń 

wykorzystywanych 

przez strażaków 

 

koszt około 80 000 zł 
Stara elewacja remizy OSP 



Nowa elewacja budynku OSP Goląsza - Brzękowice 



Na budynku umieszczono podświetlaną płaskorzeźbę Św. Floriana 



Jedno z wyremontowanych pomieszczeń w OSP Goląsza Górna 



Zakończono zewnętrzne prace budowlane przy przebudowie 

budynku wykorzystywanego przez członków Związku Hodowców 

Gołębi Pocztowych, koszt: 58 681 zł 



W Przedszkolu Publicznym w Strzyżowicach zamontowano 

kolektory słoneczne, koszt: 70 819,16 zł, dotacja RPO: 60 196,29 zł 



Przeprowadzono gruntowny remont wewnętrzny 

w Szkole Podstawowej w Sarnowie, koszt: 150 000 zł 



Zakres prac 

przeprowadzonych 

w Szkole Podstawowej 

w Sarnowie: 
 

• wymianę 19 drzwi 

wewnętrznych 

• remont korytarzy i ułożenie 

bezpiecznej posadzki na 

górnym korytarzu 

• renowacja parkietu 

w 5 klasach i położenie 

nowego parkietu w jednej 

klasie 
Klatka schodowa po remoncie 



W Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie 

wymieniono parkiet na Sali balowej, koszt: 42 318,72 zł 



W remizie OSP Dąbie wyremontowano i wyposażono w nowy  

sprzęt kuchnię oraz wyremontowano korytarz i dach 



Zakupiono nowe meble i wyposażenie do ośrodków kultury 

w Sarnowie, Gródkowie, Preczowie, Strzyżowicach, Brzękowicach 

Górnych i Dąbiu za blisko 120 tys. zł 



POPRAWA 

BEZPIECZEŃSTWA 
MIESZKAŃCÓW 



Wyremontowano wóz strażacki OSP Goląsza – Brzękowice 

Koszt: 125 000 zł 



Zakupiono nowe szafki na odzież w OSP Goląsza - Brzękowice 

i wyremontowano garaż 



Sfinansowano zakup materiałów i wyposażenia do warsztatu 

do garażu OSP Góra Siewierska 



Współfinansowano zakup radiowozu 

dla Komisariatu Policji w Wojkowicach 



Rozbudowano system monitoringu wizyjnego w gminie Psary  



Monitoringiem 

objęto 8 nowych 

obiektów gminnych: 
 

Koszt: 75 820 zł 

 

Łącznie przez system 

monitoringu w gminie 

chronionych jest już 45 

miejsc publicznych.  



Gmina przekazała 10 000 zł  dotacji na zakup łóżek 

dla powiatowego szpitala 



INWESTUJEMY 

W MIESZKAŃCÓW 



Zakupiono 131 nowych zestawów 

komputerowych dla szkół 

i rodzin o niższych dochodach: 
 

• koszt przedsięwzięcia: 671 441 zł w całości 

pokryty z unijnej dotacji 
• 101 zestawów komputerowych pozwoliło 

wymienić sprzęt we wszystkich szkołach 
• 30 rodzin otrzymało przenośne komputery 

z wykupionym dostępem do Internetu 



W ramach projektu wszystkie szkoły zostały doposażone w nowe 

komputery z ekranami dotykowymi 



Nowe komputery w Gimnazjum w Psarach 



W 2015 roku zakończono realizację 

projektów „Szkoła marzeń” 
i „Młodzież z przyszłością” 

z POKL 9.1.2. 

 

• 850 000 zł dotacji 

• blisko 7000 zajęć dodatkowych 
w szkołach podstawowych i gimnazjum 
przez dwa lata szkolne 

• 130 000 zł na pomoce dydaktyczne 



Uczniowie w trakcje zajęć w ramach projektu „Szkoła Marzeń”  



Zakupiono nową tablicę interaktywną 

do Szkoły Podstawowej w Sarnowie 



Młodzież z gimnazjum w Psarach wzięła udział w warsztatach 

językowych na Malcie w ramach projektu Erasmus+ 



Zostały przeprowadzone wybory do 

Młodzieżowej Rady Gminy Psary – II kadencja 



Wspólnie z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej 

kontynuowano działalność Uniwersytetu Dziecięcego 



Gminny Ośrodek Kultury w Dąbiu realizował 

II edycję projektu „Dziecięca matematyka” 



W gminie ruszyły grupy zabawowe, działające przy Gminnym 

Ośrodku Kultury w Gródkowie 



Po raz pierwszy zorganizowano letnie półkolonie 

w Gminnych Ośrodkach Kultury 



W 2015 roku odbył się szereg festynów, 

na których wykorzystano gminną mobilną estradę 



Kolejny rok funkcjonowania Uniwersytetu III Wieku 



Rozpoczęto lekcje nauki języka angielskiego dla seniorów 



W sezonie kulturalnym co miesiąc odbywały 

się koncerty muzyczne 



W gminie odbywały się spotkania autorskie. 



Swoją działalność w Gminnej Bibliotece Publicznej w Psarach 

rozpoczął dyskusyjny klub filmowy „Psarski Kinomaniak” 



Do psarskich bibliotek zakupiono e-booki oraz książki z dużymi 

literami, dla osób słabowidzących 



Duże imprezy plenerowe cieszyły się ogromnym zainteresowaniem 

– występ zespołu Baciary na gminnych dożynkach. 



Powstała druga płyta promujące gminne talenty 



Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął 
realizację Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020: 
 
 

• 200 osób objętych 
wsparciem 

• przekazano łącznie 
16 ton żywności. 



3 młodzieżowe drużyny biorą udział w rozgrywkach 

podokręgu sosnowieckiego PZPN 



W gminie ruszyły treningi pierwszej w Zagłębiu 

drużyny AMP futbolu 



W 2015 r. odbył się po raz pierwszy MTB Maraton Bike Atelier 

Udział w niej wzięło ponad 350 zawodników 



Wsparcie finansowe gimnazjalnej drużyny koszykarek. 



Drużyna piłki nożnej chłopców z Gimnazjum w Psarach brała udział 

w Międzynarodowym Spotkaniu w Varpalocie na Węgrzech. 



W 2015 r. po raz 12 odbył się Szosowy Wyścig Kolarski o Puchar 

Wójta Gminy Psary. Udział w nim wzięło 315 zawodników. 



Zajęliśmy III miejsce w woj. Śląskim w grupie gmin wiejskich 

w Sportowym Turnieju Miast i Gmin 



Wydano sportowy kalendarz gminy na 2016. 



PROJEKTY 

BUDOWLANE 



W 2015 r. opracowywano ponad 

40 projektów budowlanych na zlecenie 

gminy Psary, których koszt 

wyniósł około 1 mln zł.  

 

Projektowaliśmy nowe drogi i chodniki, 

sieć wodociągową, nowe obiekty 

kubaturowe oraz oświetlenie uliczne. 



Przygotowywano 18 projektów budowy 

i przebudowy dróg, w tym: 
 

• ul. Łącznej i Bocznej w Psarach 

• ul. Wspólnej w Gródkowie 

• ul. Podwale w Strzyżowicach 

• ul. Strumycznej w Malinowicach 

• drogi na Dąbiu Chrobakowym 

 



W opracowaniu znalazło się 8 projektów 

budowy i przebudowy obiektów 

kubaturowych, w tym: 
 

• sali szkoleniowo-koncertowej w Strzyżowicach 

• gminnego żłobka i przedszkola w Psarach 

• rozbudowy przedszkola i budowy nowej sali 

gimnastycznej przy szkole w Gródkowie 

• termomodernizacji i remontu wewnętrznego 

remizy OSP w Górze Siewierskiej 

 



Wizualizacja wnętrza sali 

szkoleniowo-koncertowej w Strzyżowicach 



Wizualizacja wnętrza sali 

szkoleniowo-koncertowej w Strzyżowicach 



Rzut projektowanego żłobka i przedszkola w Psarach, 

który będzie budynkiem pasywnym. 



Wizualizacja nowej sali gimnastycznej przy szkole w Gródkowie 



Wizualizacja rozbudowanego budynku szkoły podstawowej 

w Gródkowie – część przedszkolna 



Wizualizacja zagospodarowania otoczenia budynku szkoły 

podstawowej w Gródkowie – widok z lotu ptaka 



Wizualizacja nowej elewacji budynku OSP Góra Siewierska 



Wizualizacja wnętrza remizy OSP Góra Siewierska 



W 2015 r. zlecono wykonanie projektów 

budowy ponad 18,230 km sieci 

wodociągowej w: 
Psarach, Sarnowie, Preczowie, Strzyżowicach, 

Gródkowie, Bisce, Brzękowicach Dolnych 

i Malinowicach. 

 

Rozpoczęto także przygotowanie 

dokumentacji niezbędnej do budowy 8 

nowych odcinków oświetlenia ulicznego. 



Rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na zagospodarowanie 

otoczenia byłej szkoły w Malinowicach. 



W 2015 r. opracowano szereg 

dokumentów strategicznych gminy: 
 

• Strategia Rozwoju Gminy Psary 

• Gminny Program Usuwania Azbestu 

• Program Ograniczenia Niskiej Emisji 

• Program Efektywności Energetycznej 

• trwają prace przy Programie Rewitalizacji 

 



PLANY 

NA 2016 ROK 



Planowane inwestycje na 2016 r. 
to blisko 100 zadań o wartości 

ponad 14 mln zł, 
czyli 

ponad 31 % wszystkich wydatków 
budżetu to wydatki majątkowe 





PODSUMOWANIE 

ROKU 2015 

w GMINIE PSARY 
 


