
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
od 8 czerwca 2020 r. do 19 lipca 2020 r.

Zarządzenia Wójta:

1. Nr  55/2020  z  dnia  8  czerwca  2020  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek
budżetowych Gminy Przystajń,

2. Nr 56/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok,
3. Nr  57/2020  z  dnia  9  czerwca  2020  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek

budżetowych Gminy Przystajń,
4. Nr  58/2020  z  dnia  9  czerwca  2020  r.  w  sprawie  ustalenia  terminu,  wysokości  wadium

i  powołania  komisji  do  przeprowadzenia  I  przetargu ustnego nieograniczonego na  sprzedaż
nieruchomości - lokalu użytkowego z ułamkowym udziałem w wysokości 2730/10000 w prawie
własności części wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu - działki nr ewid. 415/7
w m. Podłęże Szlacheckie,

5. Nr  59/2020  z  dnia  17  czerwca  2020 r.  w sprawie  określenia  wzoru  wniosku  o  przyznanie
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Przystajń,

6. Nr  60/2020  z  dnia  18  czerwca  2020  r.  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy  Przystajń  na
2020 rok,

7. Nr  61/2020  z  dnia  18  czerwca  2020  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek
budżetowych Gminy Przystajń,

8. Nr  62/2020  z  dnia  22  czerwca  2020 r.  w sprawie  ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na
realizację projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie
Gminy Przystajń, 

9. Nr 62A/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r.  w sprawie zmian w budżecie  Gminy Przystajń na
2020 rok,

10. Nr  63/2020  z  dnia  23  czerwca  2020  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek
budżetowych Gminy Przystajń,

11. Nr 64/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Gminy Przystajń, 

12. Nr  65/2020  z  dnia  26  czerwca  2020  r.  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy  Przystajń  na
2020 rok,

13. Nr  66/2020  z  dnia  26  czerwca  2020  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek
budżetowych Gminy Przystajń,

14. Nr  67/2020  z  dnia  30  czerwca  2020  r.  w  sprawie  powołania  Komisji  Konkursowej  do
opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację projektów tworzących
warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń,

15. Nr  68.2020 z  dnia  2  lipca  2020 r.  w sprawie  powołania  członków komisji  egzaminacyjnej
w  celu  przeprowadzenia  postępowania  egzaminacyjnego  dla  nauczycieli  ubiegających  się
o stopień awansu nauczyciela mianowanego, 

16. Nr 69.2020 z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok,
17. Nr  70.2020  z  dnia  9  lipca  2020  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek

budżetowych 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. 6 lipca 2020 r. zostały wybrane najkorzystniejsze oferty ww. firmy.

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

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.  9  czerwca 2020 r.
Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę ww. firmy.

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”.
Do terminu składania ofert, czyli 8 czerwca  2020  r. do  godz. 10.00 wpłynęło 7 ofert. Najniższą
ofertę złożyła firma: ADAC-LEWAR Sp. z o.o., Przystajń ul. Słoneczna 11, na kwotę 154 435,33 zł
brutto. 15 czerwca 2020 r. Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę ww. firmy.

"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".  Do  terminu składania ofert,  czyli
15 czerwca 2020 r. do godz. 12.00 wpłynęły 4 oferty. Umowa została zawarta z firmą: Środowisko
i Innowacje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na kwotę 52 695,00 zł brutto.

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”.  Do terminu składania ofert, czyli 19 czerwca
2020 r. do godz. 14.00 wpłynęło 8 ofert. Najniższą ofertę złożyła firma: REMOST Sp. z o.o. Sp. k.,
Olesno ul. Wielkie Przedmieście 26, na kwotę 312 543,00 zł brutto. 17 lipca 2020 r. Zamawiający
wybrał najkorzystniejszą ofertę ww. firmy.

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”. Do terminu składania ofert, czyli 19 czerwca
2020 r. do godz. 14.00 wpłynęło 7 ofert. 17 lipca 2020 r. Zamawiający wybrał ofertę firmy: ADAC-
LEWAR Sp. z o.o., Przystajń ul. Słoneczna 11, na kwotę 1 353 000,00 zł brutto. 



Sprzedaż nieruchomości gminnych:

10  czerwca  2020  r.  ogłoszono I  przetarg  ustny  nieograniczony  w formie  licytacji  na  sprzedaż
nieruchomości – lokalu użytkowego z ułamkowym udziałem w wysokości 2730/10000 w prawie
własności  części  wspólnych budynku oraz  w prawie własności  gruntu  -  działki  nr  ewid.  415/7
w m. Podłęże Szlacheckie. 
Lokal użytkowy po byłym oddziale przedszkolnym w m. Podłęże Szlacheckie o pow. użytkowej
86,16 m² z ułamkowym udziałem w wysokości 2730/10000 w prawie własności części wspólnych
budynku oraz w prawie własności gruntu – działki nr ewid. 415/7.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Przystajń działka przeznaczona
jest pod teren usług oświaty.
Cena  wywoławcza  nieruchomości  wynosiła  86  400,00  zł.  Przetarg  odbył  się  w  dniu  17  lipca
2020 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Przystajń (sala sesyjna). Warunkiem przystąpienia
do przetargu było wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 8 640,00 zł do dnia 13 lipca 2020 r.
Nikt nie przystąpił do przetargu.

Powszechny Spis Rolny 2020 r.:

Wójt Gminy Przystajń - Gminny Komisarz Spisowy ogłosił nabór kandydatów na rachmistrzów
terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku, który przeprowadzony
będzie w terminie:  od 1 września 2020 r.  do 30 listopada 2020 r.  na terenie  Gminy Przystajń.
Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego
w 2020 r. był prowadzony w terminie od dnia 15 czerwca 2020 r. do dnia 8 lipca 2020 r.

Dowóz  uczniów  do  Szkół  i  Przedszkoli  na  terenie  Gminy  Przystajń  w  roku  szkolnym
2020/2021:
..

18 czerwca 2020 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania: „Dowóz uczniów do
Szkół  i  Przedszkoli  na  terenie  Gminy  Przystajń  w  roku  szkolnym  2020/2021”.  Do  terminu
składania ofert, czyli 29 czerwca  2020  r. do  godz. 12.00 wpłynęły 4 oferty.  Najniższą ofertę na:
Część I (39 000,00 zł) i Część II (34 000,00 zł) złożyła firma: MOTOMIX Łukasz Jeziorowski,
Olesno ul. Kluczborska 30; a najniższą ofertę na Część III (49 000,00 zł) złożyła firma: Usługi
Transportowe Beata Aleksandra Jeziorowska, Olesno ul. Kluczborska 30. 

Otwarty konkurs ofert na realizację projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi
kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń:

22 czerwca 2020 r.  ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację projektów tworzących warunki
sprzyjające  rozwojowi  kultury  fizycznej  na  terenie  Gminy  Przystajń.  Wysokość  środków
finansowych  przeznaczonych  na  dotację  w  ramach  ogłoszonego  konkursu  projektów  wynosi
40  000,00  zł.  Do  terminu  składania  wniosków  o  udzielenie  dotacji,  czyli  1  lipca  2020  r.,  do
godz.  10.00  wpłynęła  1  oferta.  Ofertę  złożył:  Klub  Sportowy  „Płomień-Przystajń”,  Przystajń
ul. Częstochowska 5. Konkurs został rozstrzygnięty. Umowa została podpisana. 

Nabór na wolne stanowisko pracy:

24 czerwca 2020 r. ogłoszono nabór na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy  Przystajń, na:
Stanowisko pracy d.s. kancelaryjnych, kadrowych i archiwum zakładowego.
Dokumenty aplikacyjne można było składać do 8 lipca 2020 r. (środa) do godz.12.00. 
Żaden z kandydatów nie spełniał wymogów formalnych, określonych w ogłoszeniu o naborze na
ww. stanowisko. 



8 lipca 2020 r. ogłoszono ponowny nabór na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Przystajń,
na: Stanowisko pracy d.s. kancelaryjnych, kadrowych i archiwum zakładowego.
Dokumenty aplikacyjne można składać do 20 lipca 2020 r. (poniedziałek) do godz.10.00. 
Lista  kandydatów,  którzy  spełniają  wymagania  formalne  zostanie  zamieszczona  na  stronie  BIP
Gminy (bip.gminaprzystajn.pl/Urząd Gminy Przystajń/Nabór na wolne stanowiska urzędnicze) oraz
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy dnia 20 lipca 2020 (poniedziałek) godz. 13.00.
Test kwalifikacyjny odbędzie się 21 lipca 2020 r. o godz. 9.00, o godzinie rozmowy kwalifikacyjnej
kandydaci zostali poinformowani indywidualnie po zakończonym teście.

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przystajń:
.

24  czerwca  2020  r.  Samorząd  Województwa  Śląskiego  wybrał  do  dofinansowania  projekty
w konkursie nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-354/19 Oś Priorytetowa: IV Efektywność energetyczna,
odnawialne  źródła  energii  i  gospodarka  niskoemisyjna,  poddziałanie:  4.5.2.  Niskoemisyjny
transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Północnego.
Jednym z  nich  jest  projekt  Gminy  Przystajń: Modernizacja  oświetlenia  ulicznego  w Gminie
Przystajń, a wysokość dofinansowania wynosi 300 000 złotych.
Jest to kolejny ekologiczny projekt Gminy Przystajń związany z ograniczaniem niskiej emisji po
projektach:

 Montaż instalacji solarnych na terenie Gminy Przystajń, 
 Montaż  instalacji  fotowoltaicznych  na  obiektach  użyteczności  Publicznych,  który  jest

w  trakcie  realizacji  a  dotyczy:  budynku  Urzędu  Gminy,  budynku  Szkoły  Podstawowej
w Przystajni, ujęcia wody w Przystajni i ujęcia wody w Borze Zajacińskim, 

 Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Przystajni,
 Termomodernizacja budynków remiz w miejscowościach Podłęże Szlacheckie i Ługi-Radły,

których realizacja rozpocznie się latem tego roku. 
Projekt będzie polegał na wymianie oświetlenia ulicznego na głównych ciągach komunikacyjnych
w  Gminie,  to  jest:  wzdłuż  drogi  wojewódzkiej  494  (Przystajń  ulice:  Częstochowska,  Nowa,
Powstańców  Śląskich  oraz  Podłęże  Szlacheckie)  oraz  wzdłuż  dróg  powiatowych:  Przystajń-
Kostrzyna  (ul.  Targowa,  Kostrzyna)  i  Przystajń-Ługi-Radły  (ul.  Bór,  Brzeziny,  Wrzosy,  Bór
Zajaciński, Ługi-Radły).
Zakres  rzeczowy projektu  obejmuje  wymianę  212 istniejących  opraw oświetlenia  ulicznego  na
oprawy oświetleniowe typu  LED, z zastosowaniem 5-cio stopniowej skali redukcji mocy, to jest
redukcją natężenia strumienia świetlnego w godzinach późnonocnych.
W wyniku realizacji projektu przewiduje się redukcję emisji CO2 w wysokości 33,10 t rocznie,
a także oszczędności w wydatkach na zakup energii elektrycznej w wysokości ok. 30 %.
Realizacja zadania została zaplanowana na rok 2021.

Czek inwestycyjny dla Gminy Przystajń:

26 czerwca 2020 r. Gmina Przystajń otrzymała czek na kwotę 815 857 zł. Są to środki rządowego
programu  Funduszu  Inwestycji  Samorządowych  tzw.  Tarczy  dla  Samorządów,  będącego
programem wsparcia inwestycji lokalnych. Gmina przewiduje, że środki te zostaną przeznaczone na
kontynuację  działań  związanych  z  gospodarką  wodną.  Planowana  jest  przebudowa  systemu
zaopatrzenia w wodę w południowej części Gminy celem zapewnienia odpowiednich warunków
dostarczania wody dla miejscowości Kamińsko i Dąbrowa.



Zakup  i  dostawa  wyposażenia  pomieszczeń  dydaktycznych  w  projekcie  edukacyjnym
„Kreatorzy przyszłości” oraz sprzętu komputerowego dla Szkół w ramach projektu „Zdalna
szkoła+”:
.

9  lipca  2020  r.  ogłoszono  przetarg  nieograniczony  na  realizację  zadania:  „Zakup  i  dostawa
wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projekcie edukacyjnym „Kreatorzy przyszłości” oraz
sprzętu komputerowego dla Szkół w ramach projektu „Zdalna szkoła+”. Termin składania ofert:
21 lipca 2020 r. godz. 12.00.

Kontynuacja Programu Rewitalizacji w Gminie Przystajń:

10  czerwca  2020  r.  Samorząd  Województwa  Śląskiego  wybrał  do  dofinansowania  projekty
w  konkursie  nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-344/19 z  poddziałania  10.2.2.  Rozwój  mieszkalnictwa
socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT Subregionu
Północnego. Jednym z nich jest projekt Gminy Przystajń: „Rozbudowa i adaptacja zdegradowanego
budynku w Przystajni,  ul.  Częstochowska 2  wraz  z  zakupem niezbędnego sprzętu  na  potrzeby
Centrum  Usług  Społecznościowych  w  Przystajni”,  a  wysokość  dofinansowania  wynosi  ponad
1,1  mln  złotych.  Jest  to  kolejny  po  Przebudowie  płyty  Rynku  w  Przystajni  projekt  zawarty
w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na lata 2018-2022.
….

„Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania zdegradowanego obiektu na
cele Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni.” w formule „zaprojektuj i wybuduj”:

14 lipca  2020  r.  ogłoszono  przetarg  nieograniczony  na  realizację  zadania:  „Przebudowa
i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania zdegradowanego obiektu na cele Centrum Usług
Społecznościowych w Przystajni.”  w formule  „zaprojektuj  i  wybuduj”.  Termin składania ofert:
30 lipca 2020 r. godz. 10.00.

Kino Plenerowe:

17 lipca 2020 r.  (piątek )  o godz.  21.30 w Przystajni  ul.  Bór 19 (boisko sportowe) odbyło się
wyświetlenie filmu pod nazwą „I znowu zgrzeszyliśmy, dobry Boże!”.

Ogłoszenie Wójta Gminy Przystajń:

Wójt Gminy Przystajń informuje o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego
w  sprawie  podziału  nieruchomości  o  nieuregulowanym  stanie  prawnym,  położonej  w  Gminie
Przystajń,  oznaczonej  jako  działka:  obręb  geodezyjny  Ługi-Radły  -  dz.  nr  ewid.  623,  o  pow.
0,2433 ha. Dla działki brak urządzonej księgi wieczystej. Podział nieruchomości jest niezbędny do
realizacji roszczeń komunalizacyjnych na podstawie ustaw uwłaszczeniowych Gminy i Powiatu.
Wzywa się  osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości,  aby w terminie
2  miesięcy  od  dnia  zamieszczenia  ogłoszenia  zgłosiły  się  do  Urzędu  Gminy  Przystajń,
ul.  Częstochowska  5,  pokój  nr  11,  w  godzinach  pracy  urzędu.  Po  bezskutecznym  upływie
dwumiesięcznego terminu Wójt Gminy Przystajń przeprowadzi postępowanie podziałowe i wyda
decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości.

Droga dojazdowa do gruntów rolnych:

Gmina  Przystajń  zawarła  umowę  na  przebudowę  drogi  dojazdowej  do  pól  nr  678  039  S
w miejscowości Ługi-Radły dz. ew. 618, 619, 620, o długości 0,752 km. Kwota dofinansowania
112 800,00 zł. 

https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/450


Przyjęto     projekt     uchwały     w     sprawie  :  

1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2019 rok,
2. powołania Skarbnika Gminy Przystajń,
3. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Przystajń a Gminą Krzepice,
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,

5. określenia  rodzaju  dodatkowych  usług  świadczonych  przez  Gminę  Przystajń  w zakresie
odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  i zagospodarowania  tych
odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi,

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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