
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
od 11 maja 2020 r. do 7 czerwca 2020 r.

Zarządzenia Wójta:

1. Nr  48/2020  z  dnia  11  maja  2020  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek
budżetowych Gminy Przystajń,

2. Nr 49/2020 z dnia 11 maja 2020 r.  w sprawie powołania komisji  inwentaryzacyjnej sprzętu
obrony cywilnej,

3. Nr 50/2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Przystajń na lata 2020-2028, 

4. Nr 51/2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok,
5. Nr  52/2020  z  dnia  18  maja  2020  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek

budżetowych Gminy Przystajń,
6. Nr  53/2020  z  dnia  21  maja  2020  r.  w  sprawie  odpłatnego  przyjmowania  przez  Punkt

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpadów z działalności rolniczej niestanowiących
odpadów komunalnych, 

7. Nr 54/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r.  w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do
przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. na terenie Gminy Przystajń.

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”.  Część  nr  1
ZAMÓWIENIA  pn.  „Termomodernizacja  remizy  w  miejscowości  Podłeże  Szlacheckie  wraz
z  wymianą  źródła  ciepła  w  formule  „zaprojektuj  i  wybuduj”.  Część  nr  2  ZAMÓWIENIA
pn.  „Termomodernizacja  remizy  w  miejscowości  Ługi-Radły  wraz  z  wymianą  źródła  ciepła
w  formule  „zaprojektuj  i  wybuduj”.  Do  terminu składania ofert,  czyli  29  maja 2020  r.  do
godz. 10.00 wpłynęły 3 oferty. Najniższą ofertę: na Część nr 1 złożyła firma: U.R.B. „DEKOR”
Marek  Lipiński,  Przystajń  ul.  Kwiatowa  35,  na  kwotę  196  845,92  zł  brutto,  na  Część  nr  2
złożyła  firma:  U.R.B.  „DEKOR”  Marek  Lipiński,  Przystajń  ul.  Kwiatowa  35,  na  kwotę
369 742,42 zł brutto. 

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.  15  maja  2020  r.  Zamawiający  unieważnił  postępowanie,  ponieważ  obarczone  jest  ono
niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy
w sprawie zamówienia publicznego. 



15  maja  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 28 maja 2020 r. do godz. 12.00 wpłynęły 3 oferty. Najniższą ofertę złożyło
Konsorcjum Firm: FCC Lubliniec Sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o., Lubliniec ul. Przemysłowa 5, na kwotę 1 221 527,00 zł brutto. 
..

Zmiany w odbiorze odpadów komunalnych dla nieruchomości rekreacyjnych:

W miesiącu czerwcu 2020 r.  nastąpi  likwidacja zbiorczych punktów gromadzenia odpadów
usytuowanych przy strażnicach OSP w Kamińsku i OSP w Ługach-Radłach, przeznaczonych do
użytkowania  dla  nieruchomości  letniskowych.  Obecnie  znajdujące  się  tam  pojemniki  do
gromadzenia  odpadów  zmieszanych  i  segregowanych  zostaną  zabrane,  czego  skutkiem  będzie
zakaz pozostawiania w tych miejscach jakichkolwiek odpadów po 15 czerwca 2020 r. Od miesiąca
lipca 2020 r. Gmina Przystajń wprowadza odbiór odpadów sprzed nieruchomości rekreacyjnych
1 raz w miesiącu w sobotę (zgodnie z aktualnym harmonogramem odbioru). Wyżej wymieniony
odbiór  dotyczy  odpadów  niesegregowanych  (zmieszanych)  z  pojemnika  oraz  segregowanych
(tworzywa sztuczne, metale, szkło, papier) w workach i będzie następował corocznie w miesiącach
maj-październik. Właściciele nieruchomości, które do tej pory nie zgłaszały zapotrzebowania na
pojemnik na odpady zmieszane i worki proszeni są o kontakt z Urzędem Gminy Przystajń. Odbiór
odpadów  od  nieruchomości  użytkowanych  w  miesiącach  listopad-kwiecień  będzie  następował
według  harmonogramu  odbioru  dla  nieruchomości  zamieszkałych  w  danej  miejscowości,  przy
czym konieczne jest zgłoszenie zamiaru korzystania z odbioru.

Przebudowa  odcinka  drogi  powiatowej  nr  2031  S  poprzez  wykonanie  chodnika
w miejscowości Podłęże Szlacheckie:
.

22 maja 2020 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania: „Przebudowa odcinka
drogi powiatowej nr 2031 S poprzez wykonanie chodnika w miejscowości Podłęże Szlacheckie”.
Termin składania ofert: 8 czerwca 2020 r., do godz. 10.00. 
…....
….....
"Usuwanie  wyrobów zawierających  azbest  z  nieruchomości  położonych na  terenie  Gminy
Przystajń":

4 czerwca 2020  r.  ogłoszono zapytanie ofertowe na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest
z  nieruchomości  położonych  na  terenie  Gminy  Przystajń".  Termin składania ofert:  15  czerwca
2020 r., do godz. 12.00. 

Przebudowa drogi gminnej nr 678 045 S w miejscowości Kamińsko:

4 czerwca 2020 r.  ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania:  „Przebudowa drogi
gminnej nr 678 045 S w miejscowości Kamińsko”. Termin składania ofert: 19 czerwca 2020 r., do
godz. 14.00. 

Przebudowa drogi gminnej nr 678 002 S w miejscowości Kuźnica Stara:

4 czerwca 2020 r.  ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania:  „Przebudowa drogi
gminnej nr 678 002 S w miejscowości Kuźnica Stara”. Termin składania ofert: 19 czerwca 2020 r.,
do godz. 14.00.



Projekty planów urządzenia lasów:
...

Wójt  Gminy  Przystajń  informuje,  że  wyłożone  są  do  publicznego  wglądu  Uproszczone  Plany
Urządzenia  Lasów  dla  lasów  niestanowiących  własności  Skarbu  Państwa  należących  do  osób
fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie Gminy Przystajń na okres od 8 czerwca 2020 r. do
8  sierpnia  2020  r.  Plany  te  udostępnione  są  wyłącznie  w  wersji  elektronicznej  w  Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy Przystajń: bip.gminaprzystajn.pl. 

Droga dojazdowa do gruntów rolnych:

Gmina Przystajń znalazła się na liście rankingowej wniosków objętych dofinansowaniem środkami
budżetu województwa śląskiego uzyskiwanych na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych
i leśnych (budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych) – droga dojazdowa do
pól  nr  678  039  S  w  miejscowości  Ługi-Radły  dz.  ew.  618,  619,  620,  o  długości  0,752  km.
Przyznana kwota dofinansowania 112 800,00 zł. Udział własny Beneficjenta 40 %.

Prz  yjęto     projekt     uchwały     w     sprawie  :  

1. 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 (Dz. U. Wojew. Śl. z 2013 r., poz. 1087),

2. 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
(Dz. U. Wojew. Śl. z 2015 r., poz. 3206),

3. zmiany Uchwały Nr XVIII.134.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie
przejęcia  od  Powiatu  Kłobuckiego  zadań  z  zakresu  budowy  chodników  w  drogach
powiatowych,

4. zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok.

                                                                                                               Wójt Gminy Przystajń
                                                                                 
                                                                                                                    Henryk Mach
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