
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
od 30 marca 2020 r. do 10 maja 2020 r.

Zarządzenia Wójta:

1. Nr 30/2020 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Przystajń za 2019 rok, oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń za
okres 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.,

2. Nr  31/2020  z  dnia  30  marca  2020  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek
budżetowych Gminy Przystajń,

3. Nr 32/2020 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok,
4. Nr  33/2020  z  dnia  30  marca  2020  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek

budżetowych Gminy Przystajń,
5. Nr 34/2020 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego

nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r.,
6. Nr 35/2020 z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu

Świadczeń Socjalnych,
7. Nr  36/2020  z  dnia  6  kwietnia  2020  r.  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy  Przystajń  na

2020 rok,
8. Nr  37/2020  z  dnia  6  kwietnia  2020  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek

budżetowych Gminy Przystajń,
9. Nr  38/2020  z  dnia  7  kwietnia  2020  r.  w  sprawie  nieodpłatnego  przekazania  pozostałych

środków trwałych stanowiących własność Gminy Przystajń,
10. Nr  39/2020 z dnia  15  kwietnia  2020 r.  w sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego

samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni za 2019 rok,
11. Nr  40/2020 z dnia  15  kwietnia  2020 r.  w sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego

samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni
za 2019 rok,

12. Nr  41/2020  z  dnia  17  kwietnia  2020  r.  w  sprawie  ustalenia  norm  zużycia  paliw  przez
samochody  pożarnicze  i  sprzęt  silnikowy  będący  na  wyposażeniu  jednostek  Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu Gminy Przystajń,

13. Nr  42/2020  z  dnia  22  kwietnia  2020 r.  w sprawie  zmian  w budżecie  Gminy Przystajń  na
2020 rok,

14. Nr  43/2020  z  dnia  22  kwietnia  2020  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek
budżetowych Gminy Przystajń,

15. Nr  44/2020  z  dnia  27  kwietnia  2020 r.  w sprawie  zmian  w budżecie  Gminy Przystajń  na
2020 rok,

16. Nr  45/2020  z  dnia  27  kwietnia  2020  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek
budżetowych Gminy Przystajń,

17. Nr  46/2020 z  dnia  29  kwietnia  2020 r.  w sprawie  przedłożenia  sprawozdania  finansowego
Gminy Przystajń za 2019 r., 

18. Nr 47/2020 z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób
prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na
raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł  oraz wykazu osób prawnych i fizycznych,
którym udzielono pomocy publicznej w 2019 roku.

U  suwanie odpadów rolniczych z terenu Gminy Przystajń:  

Zakończono realizację  zadania  pn.  „Usuwanie  odpadów rolniczych z  terenu Gminy Przystajń”.
Gmina Przystajń zebrała łącznie 24,52 tony odpadów folii rolniczej, siatki i sznurka rolniczego,
opakowań po nawozach, worków big-bag. Koszty realizacji przedsięwzięcia wyniosły 12 260,00 zł
w  całości  dofinansowane  dotacją  Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki
Wodnej w Warszawie.  Obecnie Urząd Gminy Przystajń realizuje wniosek o płatność do organu
dotującego.



Odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości
zamieszkałych,  nieruchomości  rekreacyjno-wypoczynkowych położonych na terenie  Gminy
Przystajń:

9  kwietnia  2020  r.  ogłoszono  przetarg  nieograniczony  na  realizację  zadania:  Odbiór
i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych,
nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych położonych na terenie Gminy Przystajń. Do terminu
składania ofert, czyli 24 kwietnia 2020 r. do godz. 12.00 wpłynęły 2 oferty. Najniższą ofertę złożyła
firma: PZOM STRACH Sp. z o.o. Sp. k., Konopiska ul. Przemysłowa 7, na kwotę 1 283 366,00 zł
brutto.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych:
....

W dniach 17 – 25 czerwca 2020 r. na terenie Gminy Przystajń przeprowadzona zostanie zbiórka
odpadów wielkogabarytowych, do których zalicza się: stoły, szafy, komody, półki, krzesła, sofy,
fotele, materace, tapczany, dywany, meble ogrodowe (stoły, krzesła, ławki), drewniane ramy
okienne bez szyb.
Mieszkańcy  posiadający  wymienione  odpady  proszeni  są  o  ich  wystawienie  przed  posesję  do
godziny 7:00 według następującego harmonogramu:
17  czerwca  2020  r.  –  Ługi-Radły,  Bór  Zajaciński,  Antonów,  Kuźnica  Nowa,  Siekierowizna,
Brzeziny, Wrzosy, Górki, Stany.
18 czerwca 2020 r.  – Przystajń  (ul.  Ogrodowa,  Kolejowa,  Krasusukiego,  Targowa,  Słoneczna,
Nowa,  Leśna,  Bór,  Bagna),  Kuźnica  Stara,  Kostrzyna,  Michalinów,  Mrówczak,  Dąbrowa,
Kamińsko, Wilcza Góra, Brzeziny.
25  czerwca  2020  r.  –  Przystajń  (ul.  Częstochowska,  Rynek,  Pamięci  Katynia,  Widawa,
Sojczyńskiego,  Powstańców  Śląskich,  Boczna,  Krótka,  Polna,  Szkolna),  Bagna,  Podłęże
Szlacheckie.
W ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych  nie będą  przyjmowane:  odpady niezgłoszone,
opony,  zużyte  urządzenia  elektryczne  i  elektroniczne,  części  samochodowe,  inne  odpady
z tworzywa.
Mieszkańcy  którzy  chcą  skorzystać  ze  zbiórki  proszeni  są  o  dokonanie  zgłoszenia  zamiaru
wystawienia  odpadów  najpóźniej  do  dnia  10  czerwca  2020  r.  do  odbiorcy  odpadów  PZOM
STRACH (tel: 343282005, 343299229).

Zbiórka elektrośmieci:

W dniu 3 czerwca 2020 r. na terenie Gminy Przystajń przeprowadzona zostanie zbiórka zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Do tej grupy odpadów zaliczamy:  zużyte urządzenia
RTV - AGD (np. pralki, lodówki, komputery, telefony, telewizory, sprzęt audio), elektryczne
podgrzewacze wody, narzędzia elektryczne, płyty CD / DVD.
Mieszkańcy  którzy  chcą  skorzystać  ze  zbiórki  proszeni  są  o  dokonanie  zgłoszenia  zamiaru
wystawienia odpadów najpóźniej do dnia 2 czerwca 2020 r. do odbiorcy odpad ów FHU Andrzej
Bajor BOWI (bowiagd@wp.pl , tel. 603-99-55-88 lub 34 374 03 19).

Przyjęto     projekt     uchwały     w     sprawie  :  

1. planowania  w  budżecie  Gminy  Przystajń  środków  finansowych  na  pomoc  zdrowotną  dla
nauczycieli,  a  także  określenia  rodzajów  świadczeń  przyznawanych  w  ramach  pomocy
zdrowotnej dla nauczycieli  przedszkoli,  szkół i  placówek oświatowych prowadzonych przez
Gminę Przystajń oraz warunków i sposobu ich przyznawania,

2. wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości,



3. zmiany  uchwały  nr  XXIV.176.2013  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  11  marca
2013  r.  w  sprawie  wyboru  metody  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej  opłaty  (t.j .  Dz.  U.  Wojew.  Śl.  z  2013  r.,  poz.
1087),

4. zmiany  uchwały nr VII.55.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie
określenia  ryczałtowej  stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku
letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
(t.j. Dz. U. Wojew. Śl. z 2015 r., poz. 3206),

5. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
6. przejęcia  od  Powiatu  Kłobuckiego  zadań  z  zakresu  budowy  chodników  w  drogach

powiatowych,
7. udzielenia pomocy finansowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Najświętszej

Maryi Panny w Częstochowie,
8. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego,
9. 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,   
10. zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok,
11. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2020-2028.

                                                                                                               Wójt Gminy Przystajń
                                                                                 
                                                                                                                    Henryk Mach
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