
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
od 2 marca 2020 r. do 29 marca 2020 r.

Zarządzenia Wójta:

1. Nr  25/2020  z  dnia  2  marca  2020  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek
budżetowych Gminy Przystajń,

2. Nr 26/2020 z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok,
3. Nr  27/2020  z  dnia  3  marca  2020  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek

budżetowych Gminy Przystajń,
4. Nr  28/2020  z  dnia  5  marca  2020  r.  w  sprawie  przeprowadzenia  konsultacji  społecznych

dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Przystajń w sprawie programu współpracy Gminy
Przystajń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2020 rok,

5. Nr 29/2020 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w informacji o rodzajach, ilości
i miejscach występowania azbestu.

…..............
...
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. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych złożyła firma: Wilanka Sp. z o.o., Warszawa
ul.  Lindleya  16,  na  kwotę  103  986,44  zł  brutto.  10  lutego  2020  r.  Zamawiający  wybrał
najkorzystniejszą  ofertę  ww.  firmy,  a  19  lutego  2020  r.  zostało  mu  udzielone  zamówienie.
4  marca  2020 r.  Część  II.  Zakup  i  dostawa sprzętu  komputerowego  (multimedialnego)  została
unieważniona,  ze  względu  na  fakt,  iż  w  postępowaniu  wpłynęły  oferty,  w  których  oferenci
zastosowali różne stawki VAT dla zakupu sprzętu co uniemożliwiło ocenę ofert  z zachowaniem
konkurencji.

5  marca  2020  r.  ogłoszono  przetarg  nieograniczony  na  realizację  zadania:  Zakup  i dostawa
wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projekcie edukacyjnym "Kreatorzy przyszłości".  Do
terminu składania ofert, czyli 13 marca 2020 r. do godz. 12.00 wpłynęło 10 ofert. Najniższą ofertę
złożyła firma: Wilanka Sp. z o.o., Warszawa ul. Lindleya 16, na kwotę 104 958,19 zł brutto.

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". Do terminu składania ofert, czyli do 31 stycznia 2020  r. do  godz. 14.00
wpłynęło 12 ofert. 27 marca 2020 r. Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
ECO-TEAM Sp. z o.o. Sp. k., Częstochowa ul. Władysława Jagiełły 60, na kwotę 568 998,00 zł
brutto.

Prz  ebudowa drogi gminnej nr 678 042 S w miejscowości Dąbrowa:  
..

17  lutego  2020  r.  ogłoszono  przetarg  nieograniczony  na  realizację  zadania:  Przebudowa drogi
gminnej nr 678 042 S w miejscowości Dąbrowa. Do terminu składania ofert, czyli 3 marca 2020 r.
do  godz. 12.00 wpłynęło 10 ofert.  Najniższą ofertę złożył:  REMOST Sp. z o.o. Sp. k.,  Olesno
ul.  Wielkie  Przedmieście 26,  na kwotę 1 469 362,67 zł  brutto.  20 marca 2020 r.  Zamawiający
wybrał najkorzystniejszą ofertę ww. firmy.



Termomodernizacja  remiz  w  miejscowościach  Ługi-Radły  i  Podłęże  Szlacheckie  wraz
z wymianą źródeł ciepła w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu "Poprawa
efektywności  energetycznej  budynków  użyteczności  publicznej  w  Gminie  Przystajń
i Miedźno"

19  marca  2020  r.  Gmina  Miedźno  ogłosiła  przetarg  nieograniczony  na  realizację  zadania:
Termomodernizacja remiz w miejscowościach Ługi-Radły i Podłęże Szlacheckie wraz z wymianą
źródeł  ciepła  w  formule  „zaprojektuj  i  wybuduj”  w  ramach  projektu  "Poprawa  efektywności
energetycznej  budynków  użyteczności  publicznej  w  Gminie  Przystajń  i  Miedźno”.  Termin
składania ofert: 6 kwietnia 2020 r. do godz. 10.00

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:

4 marca 2020 r. wydano obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu
zagospodarowania  przestrzennego obejmującego  obszar  położony  w  gminie  Przystajń.
Zainteresowani  mogą  zgłaszać  wnioski  do  wyżej  wymienionego  planu  na  piśmie  w  siedzibie
Urzędu  Gminy  Przystajń  w  terminie  do  dnia  30  marca  2020  r.  Wniosek  powinien  zawierać:
nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy.

Przyjęto     projekt     uchwały     w     sprawie  :  

1. przyjęcia  programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Przystajń w roku 2020,

2. zmiany uchwały nr XVIII.174.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń,

3. zmiany uchwały nr XVIII.175.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie
szczegółowego  sposobu  i zakresu  świadczenia  usług  w zakresie  odbierania  odpadów
komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  położonych  na  terenie  Gminy  Przystajń
i zagospodarowania  tych  odpadów  w zamian  za  uiszczoną  przez  właścicieli  nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

4. uchwalenia Programu współpracy gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020,

5. zmiany  Uchwały  nr  XXXIX.341.2018  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  28  maja  2018  roku
w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

6. zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok,
7. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2020-2028.

                                                                                                               Wójt Gminy Przystajń
                                                                                 
                                                                                                                    Henryk Mach
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