
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
od 20 lipca 2020 r. do 13 września 2020 r.

Zarządzenia Wójta:

1. Nr 71.2020  z  dnia  20  lipca  2020  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek
budżetowych Gminy Przystajń,

2. Nr 72.2020 z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok,
3. Nr  73.2020  z  dnia  27  lipca  2020  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek

budżetowych Gminy Przystajń,
4. Nr 74.2020 z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego

ćwiczenia obronnego pk. „WARTA 2020”,
5. Nr 75.2020 z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 88/2011 Wójta Gminy

Przystajń  z  dnia  27  grudnia  2011 r.  w sprawie  instrukcji  określającej  zasady  sporządzania,
obiegu  i  kontroli  oraz  przechowywania  i  zabezpieczania  dokumentów  księgowych  i  ksiąg
rachunkowych w Urzędzie Gminy Przystajń,  

6. Nr 76.2020 z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 72.2020 Wójta Gminy
Przystajń z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok, 

7. Nr  77.2020  z  dnia  11  sierpnia  2020  r.  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy  Przystajń  na
2020 rok,

8. Nr  78.2020  z  dnia  11  sierpnia  2020  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek
budżetowych Gminy Przystajń,

9. Nr  79.2020  z  dnia  14  sierpnia  2020  r.  w  sprawie  ustalenia  terminu,  wysokości  wadium
i powołania komisji  do przeprowadzenia II 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,

10. Nr 80.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2020 r. oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Przystajń na lata 2020 – 2028,

11. Nr 81.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 88/2011 Wójta Gminy
Przystajń  z  dnia  27  grudnia  2011 r.  w sprawie  instrukcji  określającej  zasady  sporządzania,
obiegu  i  kontroli  oraz  przechowywania  i  zabezpieczania  dokumentów  księgowych  i  ksiąg
rachunkowych w Urzędzie Gminy Przystajń,  

12. Nr  82.2020  z  dnia  31  sierpnia  2020  r.  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy  Przystajń  na
2020 rok,

13. Nr  83.2020  z  dnia  31  sierpnia  2020  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek
budżetowych Gminy Przystajń,

14. Nr  84.2020  z  dnia  10  września  2020  r.  w  sprawie  nieodpłatnego  przekazania  pozostałych
środków trwałych stanowiących własność Gminy Przystajń.

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.  23  lipca  2020  r.
Zamawiający wybrał  ofertę firmy: MOTOMIX Łukasz Jeziorowski, Olesno ul.  Kluczborska 30;
wycenioną na kwotę 142 000,00 zł.



Nabór na wolne stanowisko pracy:

8  lipca  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 20 lipca 2020 r.  (poniedziałek)  do godz.10.00.
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne została 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 odbył
się 21 lipca 2020 r. o godz. 9.00, rozmowa kwalifikacyjna odbyła się po teście kwalifikacyjnym.
W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Bożena Knopik
zam.  w  Przystajni.  Uzasadnienie  dokonanego  wyboru:  Kandydat  otrzymał  wymaganą  liczbę
punktów łącznie z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

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+”.  Do terminu składania
ofert, czyli 21 lipca 2020 r. do godz. 12.00 wpłynęło 5 ofert. Najniższą ofertę na Część I złożyła
firma:  INTERDESK  Rafał  Słowik,  Dąbrowa  Górnicza  ul.  Adama  Rapackiego  22,  na  kwotę
121 119,97 zł brutto. Najniższą ofertę na Część II złożyło: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
„BMS” Sp.j. Z. Bielecki, Kwidzyn ul. Staszica 22, na kwotę 60 456,96 zł brutto. 3 sierpnia 2020 r.
Zamawiający  unieważnił  postępowanie,  ponieważ  cena  najkorzystniejszej  oferty  przewyższała
kwotę,  którą  zamawiający  zamierzał  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia.  Zamawiający
przeznaczył  na  sfinansowanie  zamówienia  środki  w  wysokości  109  214,65  zł  w  części  I
i 45 000,00 zł w części II. 

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

„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”. Do terminu składania ofert,
czyli  30 lipca  2020  r. do  godz.  10.00 wpłynęły 3 oferty.  Najniższą ofertę złożyła firma Usługi
Remontowo-Budowlane  „DEKOR”  Marek  Lipiński,  Przystajń  ul.  Kwiatowa  35,  na  kwotę
934 000,00 zł brutto. 14 sierpnia 2020 r. Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę ww. firmy.

„Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 678 039 S w miejscowości Ługi-Radły”:

22 lipca  2020  r.  ogłoszono  przetarg  nieograniczony  na  realizację  zadania:  „Przebudowa  drogi
dojazdowej do pól nr 678 039 S w miejscowości Ługi-Radły”. Do terminu składania ofert, czyli
6 sierpnia  2020  r. do  godz. 12.00 wpłynęło 10 ofert.  10 września 2020 r. Zamawiający wybrał
najkorzystniejszą ofertę firmy: „BITUM” Sp. z o.o.,  Lipie Śląskie ul. Cegielniana 20, na kwotę
261 808,72 zł brutto.
.
..;



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
.

W dniach  od 14 sierpnia 2020 r.  do 4 września 2020 r.,  w siedzibie  Urzędu Gminy Przystajń,
Przystajń ul. Częstochowska 5, w godzinach pracy Urzędu wyłożony był do publicznego wglądu
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dyskusja publiczna nad przyjętymi
w projekcie planu miejscowymi rozwiązaniami odbyła się w dniu 1 września 2020 r. o godz. 13.00,
w siedzibie Urzędu Gminy Przystajń, w sali sesyjnej. 
Sprzedaż nieruchomości gminnych:

21 sierpnia  2020 r.  ogłoszono II  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 wynosi 70 000,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 25 września
2020 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Przystajń (sala sesyjna). Warunkiem przystąpienia
do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 7 000,00 zł do dnia 21 września
2020 r.

Instalacje fotowoltaiczne:

Dokonano końcowego odbioru instalacji fotowoltaicznych zamontowanych na czterech obiektach
użyteczności  publicznej  w  naszej  gminie.  Wykonano  instalacje  na  obiektach:  ujęcie  wody
w Przystajni o mocy 37,5 kWp, ujęcie wody w Borze Zajacińskim o mocy 22 kWp, budynki szkoły
w Przystajni i Urzędu Gminy Przystajń po 17,1 kWp. Inwestycja została sfinansowana w 80 %
z funduszy unijnych w ramach RPO województwa śląskiego. Całkowity koszt zadania to kwota
568 000 zł. Zbudowane instalacje znacznie obniżą emisje CO2, a przede wszystkim zmniejszą się
koszty zakupu energii elektrycznej, co wpłynie stabilizująco na cenę wody w naszej gminie. 

Dożynki Parafialno-Gminne:

13  września  2020  r.  odbyły  się  Dożynki  Parafialno-Gminne.  Ze  względu  na  sytuację
epidemiologiczną uroczystość miała ograniczony i skromny charakter. O godzinie 12.00 w kościele
parafialnym w Przystajni odprawiona została msza dziękczynna w asyście orkiestry dętej. Po mszy
na płycie rynku w Przystajni nastąpił krótki koncert orkiestry i wręczone zostały okolicznościowe
upominki.

Przyjęto     projekt     uchwały     w     sprawie  :  
...

1. nadania drodze wewnętrznej nazwy ulica „Świerkowa” w miejscowości Kamińsko,
2. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przystajń w roku szkolnym 2020/2021,
3. zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok,
4. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2020-2028.

                                                                                                               Wójt Gminy Przystajń
                                                                                 
                                                                                                                    Henryk Mach
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