
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
od 16 grudnia 2019 r. do 26 stycznia 2020 r.

Zarządzenia Wójta:

1. Nr  126/2019  z  dnia  16  grudnia  2019  r.  w  sprawie zmiany  planów finansowych  jednostek
budżetowych Gminy Przystajń,

2. Nr  127/2019 z  dnia  17  grudnia  2019 r.  w sprawie  zmian  w budżecie  Gminy Przystajń  na
2019 rok,

3. Nr  128/2019  z  dnia  17  grudnia  2019  r.  w  sprawie  zmiany  planów finansowych  jednostek
budżetowych Gminy Przystajń,

4. Nr  129/2019 z  dnia  23  grudnia  2019 r.  w sprawie  zmian  w budżecie  Gminy Przystajń  na
2019 rok,

5. Nr  130/2019  z  dnia  23  grudnia  2019  r.  w  sprawie  zmiany  planów finansowych  jednostek
budżetowych Gminy Przystajń,

6. Nr 131/2019 z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie wdrożenia procedury podzielonej płatności
VAT,

7. Nr  132/2019 z  dnia  31  grudnia  2019 r.  w sprawie  zmian  w budżecie  Gminy Przystajń  na
2019 rok,

8. Nr  133/2019  z  dnia  31  grudnia  2019  r.  w  sprawie  zmiany  planów finansowych  jednostek
budżetowych Gminy Przystajń,

9. Nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r.  w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek
budżetowych na 2020 rok,

10. Nr 2/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego w zakresie  ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej planowanego do realizacji w 2020 roku,

11. Nr  3/2020  z  dnia  7  stycznia  2020 r.  w sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej
Gminy Przystajń na lata 2020 - 2028, 

12. Nr 4/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r.  w sprawie Regulaminu udzielania  dofinansowania na
usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przystajń ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przy udziale Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w roku 2020,

13. Nr 5/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrywania i oceny
wniosków  właścicieli  nieruchomości  o  udzielenie  dofinansowania  na  usuwanie  wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Przystajń ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przy udziale Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w roku 2020,

14. Nr 6/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok,
15. Nr  7/2020  z  dnia  13  stycznia  2020  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek

budżetowych Gminy Przystajń,
16. Nr 8/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb wychowanków

oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Borze
Zajacińskim,

17. Nr 9/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb wychowanków
Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni,  

18. Nr 10/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do dokonania
oceny i wyboru ofert złożonych na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia
oraz  wspierania  i  upowszechniania  kultury  fizycznej  w  Gminie  Przystajń  planowanego  do
realizacji w 2020 r.,

19. Nr  11/2020  z  dnia  20  stycznia  2020  r.  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy  Przystajń  na
2020 rok,

20. Nr  12/2020  z  dnia  20  stycznia  2020  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek
budżetowych Gminy Przystajń,



21. Nr  13/2020  z  dnia  21  stycznia  2020  r.  w  sprawie  zmiany  Zarządzenia  Nr  8/2018  z  dnia
22  stycznia  2018  r.  w  sprawie  wprowadzenia  zasad  (polityki)  rachunkowości  dla  Gminy
Przystajń i Urzędu Gminy Przystajń oraz jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi
realizowanej przez Urząd Gminy Przystajń.

 
Zakup  i  dostawa  wyposażenia  pomieszczeń  dydaktycznych  w  projekcie  edukacyjnym
"Kreatorzy przyszłości":

24  grudnia  2019  r.  ogłoszono  przetarg  nieograniczony  na  realizację  zadania:  Zakup  i dostawa
wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projekcie edukacyjnym "Kreatorzy przyszłości".  Do
terminu składania ofert, czyli 14 stycznia 2020 r. do godz. 12.00 wpłynęło 11 ofert. Najniższą ofertę
na część  I  złożyła firma: Wilanka Sp. z o.o., Warszawa ul. Lindleya 16, na kwotę 103 986,44 zł
brutto.  Najniższą  ofertę  na  część  II  złożyła  firma:  Diverti  Grażyna  Tomaszek,  Bielsko-Biała
ul. Kasztanowa 5, na kwotę 24 714,15 zł brutto.

Ochrona zdrowia oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Przystajń:
…  

2  stycznia 2020  r.  ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Przystajń
planowany do realizacji w okresie od dnia zawarcia umowy  do 31  grudnia 2020  r.  Na realizację
zadania w roku 2020  przeznacza się kwotę 50  000,00  zł.  Do  terminu składania ofert,  czyli
24 stycznia 2020 r. do godz. 10.00 wpłynęły 4 oferty. Ofertę złożył: ZHP Hufiec Kłobuck, Kłobuck
ul. Orzeszkowej 44; Klub Sportowy „PŁOMIEŃ” PRZYSTAJŃ, Przystajń, ul. Częstochowska 5;
UKS  Akademia  Sportu  Kłobuck,  Kłobuck  ul.  Zielona  3/9;  Stowarzyszenie  Rodziców  „Nasze
Dzieci” przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przystajni, Przystajń ul. Szkolna 9.

2 stycznia 2020  r.  Wójt Gminy Przystajń w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej planowanego do realizacji w 2020  roku w Gminie Przystajń w  okresie od dnia
zawarcia  umowy  do 31  grudnia 2020  r.  zaprosił organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego,  o których mowa w art.  3  ust.  3  ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.  Dz. U. z 2019 r.,
poz. 688, z późn. zm.), do zgłaszania osób do udziału w pracach komisji konkursowej, która została
powołana do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu.  Zgłoszenie do udziału w pracach
komisji konkursowej należało złożyć na formularzu zgłoszeniowym w pokoju nr 16  do dnia
22 stycznia 2020 r. do godz. 10:00.

Usuwanie odpadów rolniczych z     terenu Gminy Przystajń:  

7  stycznia  2020  r.  ogłoszono  zapytanie  ofertowe  na  realizację  zadania:  „Usuwanie  odpadów
rolniczych z terenu Gminy Przystajń’’.  Do terminu składania ofert,  czyli  20 stycznia  2020  r. do
godz. 14.00 wpłynęły 3 oferty. Najniższą ofertę złożyła firma: NADOR FHU Dorota Wojsz, Ostrów
Mazowiecka  ul.  Warchalskiego  2/19,  szacowana  łączna  kwota  usługi  12  470,00  zł  brutto.
Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę ww. firmy. 

Montaż  instalacji  fotowoltaicznych  na  4     obiektach  użyteczności  publicznej  w     Gminie  
Przystajń w     formule "zaprojektuj i     wybuduj":  

13 stycznia  2020 r.  ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację  zadania:  Montaż  instalacji
fotowoltaicznych  na  4 obiektach  użyteczności  publicznej  w  Gminie  Przystajń  w  formule
"zaprojektuj i wybuduj". Termin składania ofert: 31 stycznia 2020 r. godz. 14.00.



Usuwanie     Azbestu z terenu Gminy Przystajń  :  

Rozpoczęto kolejny rok realizacji Gminnego Programu Usuwania Azbestu poprzez pozyskanie
dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.  Dofinansowanie  może  wynieść  do
100 % kosztów przedsięwzięcia.  Właściciele nieruchomości zainteresowani usunięciem azbestu
w 2020  r.  mogą składać wnioski w Urzędzie Gminy Przystajń w terminie do 6  marca 2020  r.
Po uzyskaniu dofinansowania Wykonawca wybrany przez Gminę dokona usunięcia azbestu ze
zgłoszonych nieruchomości w terminie do 20 września 2020 r. 

Przyjęto     projekt     uchwały     w     sprawie  :  

1. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przystajń w roku szkolnym 2019/2020,
2. przyjęcia  programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności

zwierząt na terenie Gminy Przystajń w roku 2020,
3. zmiany uchwały Nr XXXII/35/09 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 maja 2009 r.  w sprawie

ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
4. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok,
5. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oleskiego, 
6. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego,
7. zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok,
8. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2020-2028.

                                                                                                               Wójt Gminy Przystajń
                                                                                 
                                                                                                                    Henryk Mach
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