
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
od 14 września 2020 r. do 27 września 2020 r.

Zarządzenia Wójta:

1. Nr  85.2020  z  dnia  14  września  2020 r.  w sprawie  zmian  w budżecie  Gminy  Przystajń  na
2020 rok,

2. Nr  86.2020  z  dnia  14  września  2020  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek
budżetowych Gminy Przystajń,

3. Nr  87.2020 z dnia  21 września 2020 r.  w  sprawie określenia założeń do projektu budżetu
Gminy Przystajń na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej,

4. Nr  88.2020  z  dnia  21  września  2020 r.  w sprawie  zmian  w budżecie  Gminy  Przystajń  na
2020 rok,

5. Nr  89.2020  z  dnia  21  września  2020  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek
budżetowych Gminy Przystajń.

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

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+”.  Do  terminu
składania ofert,  czyli 22 września  2020  r. do  godz. 12.00 wpłynęło 6 ofert. Najniższą ofertę na
Część I  złożyła firma:  KOMBIT PLUS Sp. z  o.o.  Sp.  k.,  Poznań ul.  Migdałowa 60, na kwotę
110 895,41 zł brutto. Najniższą ofertę na Część II złożyła firma: SALTAR Marcin Wroński, Kielce
ul. Barwinek 5/26, na kwotę 57 326,88 zł brutto.

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 wynosiła 70 000,00 zł. Przetarg odbył się w dniu 25 września
2020 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Przystajń (sala sesyjna). Warunkiem przystąpienia
do przetargu było wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 7 000,00 zł do dnia 21 września
2020 r. Lokal użytkowy został wylicytowany za kwotę 70 700,00 zł. Kupiła go Pani Małgorzata
Janik z Gminy Radłów. W ciągu miesiąca zostanie podpisany akt notarialny. 

Festiwal filmów niezależnych im. prof. Henryka Kluby i VI Konkurs Fotograficzny:

Gmina Przystajń zaprasza do udziału w:
- Festiwalu filmów niezależnych im. prof. Henryka Kluby „Dolina Kostrzewy” - „Miejsca, ludzie,
zdarzenia”,
- VI Konkursie fotograficznym „Dolina Kostrzewy” - „Miejsca, ludzie, zdarzenia”.



Filmy,  zdjęcia  oraz  dokumenty  konkursowe  (dostępne  na  stronie  internetowej
www.gminaprzystajn.pl oraz  FB  Niezależna  Inicjatywa  Społeczna  Dolina  Kostrzewy)  należy
przesyłać od 15 października 2020 r.  do 30 listopada 2020 r.  na adres:  GOKSiR w Przystajni,
Przystajń ul. Targowa 5.  

Zakończyła  się  kontrola  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Śląskiego  dot.  kanalizacji
sanitarnej Antonów-Kuźnica Nowa i zbiornika na wodę na ujęciu wody w Przystajni. Otrzymaliśmy
protokół kontroli - bez uwag. 

Przyjęto     projekt     uchwały     w     sprawie  :  
...

1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
2. zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok,
3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2020-2028.

                                                                                                               Wójt Gminy Przystajń
                                                                                 
                                                                                                                      Henryk Mach

http://www.gminaprzystajn.pl/
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