
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
od 28 września 2020 r. do 15 listopada 2020 r.

Zarządzenia Wójta:

1. Nr  90.2020  z  dnia  28  września  2020  r.  w  sprawie  zmiany  planów finansowych  jednostek
budżetowych Gminy Przystajń,

2. Nr  91.2020  z  dnia  30  września  2020 r.  w sprawie  zmian  w budżecie  Gminy  Przystajń  na
2020 rok,

3. Nr  92.2020  z  dnia  30  września  2020  r.  w  sprawie  zmiany  planów finansowych  jednostek
budżetowych Gminy Przystajń,

4. Nr  93.2020  z  dnia  30  września  2020  r.  w  sprawie  wprowadzenia  Procedury  wewnętrznej
raportowania schematów podatkowych w Urzędzie Gminy Przystajń i jednostkach budżetowych
Gminy Przystajń,

5. Nr 94.2020 z dnia 30 września 2020 r.  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 132/2016 Wójta
Gminy Przystajń z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie centralizacji podatku od towarów i usług
w Gminie Przystajń,

6. Nr 95.2020 z dnia 2 października  2020 r. w sprawie rodzaju i form wprowadzanych ograniczeń
w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Przystajń w związku z wystąpieniem epidemii SARS-CoV-2,

7. Nr 96.2020 z dnia 9 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na
2020 rok,

8. Nr 97.2020 z dnia 9 października 2020 r.  w sprawie zmiany planów finansowych jednostek
budżetowych Gminy Przystajń,

9. Nr 98.2020 z dnia 9 października 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 131/2019 z dnia
24 grudnia 2019 r. w sprawie wdrożenia procedury podzielonej płatności VAT,

10. Nr 99.2020 z dnia 20 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Przystajń w sprawie programu współpracy Gminy
Przystajń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2021 rok,

11. Nr 100.2020 z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na
2020 rok,

12. Nr 101.2020 z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek
budżetowych Gminy Przystajń,

13. Nr 102.2020 z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na
2020 rok,

14. Nr 103.2020 z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek
budżetowych Gminy Przystajń,

15. Nr 104.2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 81/2018 z dnia
22  stycznia  2018  r.  w  sprawie  wprowadzenia  zasad  (polityki)  rachunkowości  dla  Gminy
Przystajń i Urzędu Gminy Przystajń oraz jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi
realizowanej przez Urząd Gminy Przystajń, 

16. Nr  105.2020 z  dnia  5  listopada  2020 r.  w sprawie  zmian  w budżecie  Gminy Przystajń  na
2020 rok,

17. Nr  106.2020  z  dnia  5  listopada  2020  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek
budżetowych Gminy Przystajń,

18. Nr  107.2020  z  dnia  13  listopada  2020  r.  w sprawie  przedłożenia  Radzie  Gminy  Przystajń
i  Regionalnej  Izbie  Obrachunkowej  w  Katowicach  projektu  uchwały  budżetowej  Gminy
Przystajń na 2021 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem,

19. Nr  108.2020  z  dnia  13  listopada  2020  r.  w sprawie  przedłożenia  Radzie  Gminy  Przystajń
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projektu uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2021-2030.



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. 30 września 2020 r.
Zamawiający wybrał najkorzystniejsze oferty w częściach zamówienia: Część I: KOMBIT PLUS
Sp. z o.o. Sp. k., Poznań ul. Migdałowa 60, za kwotę 110 895,41 zł brutto. Część II: KOMBIT
PLUS Sp. z o.o. Sp. k., Poznań ul. Migdałowa 60, za kwotę 58 744,80 zł brutto.

Wirtualna Noc Bibliotek:

10 października 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Przystajni zaprosiła do "Nocy Bibliotek".
W  tym  roku  to  wydarzenie  z  powodu  epidemii  organizowane  było  w  przestrzeni  wirtualnej.
Propozycją  biblioteki  publicznej  w  Przystajni  był  bezpłatnie  udostępniony  film  do  domowych
projekcji: „Jakub, Mimmi i gadające psy”.

Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Przystajń:

10  listopada  2020  r.  ogłoszono  przetarg  nieograniczony  na  realizację  zadania:  „Ubezpieczenie
interesów  majątkowych  Gminy  Przystajń”.  Przedmiot zamówienia podlega  podziałowi na trzy
części. 
Część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Przystajń.
Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Przystajń.
Część III: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Gminy Przystajń.
Termin składania ofert: 20 listopad 2020 r. godz. 10.00. 

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Przystajń w     sezonie 2020/2021”:  

12 listopada 2020  r.  ogłoszono zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "Zimowe utrzymanie
dróg gminnych na terenie gminy Przystajń w sezonie 2020/2021".  Teren objęty akcją zimowego
utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych w zakresie odśnieżania dróg gminnych,  w  tym
parkingów i placów został podzielony na VI zadań. 
Rejony odśnieżania dróg gminnych:
Zadanie     -   Rejon     nr   1  
-  obejmuje odśnieżanie dróg gminnych,  placów i parkingów na terenie miejscowości:  Przystajń
ul.  Polna,  ul.  Leśna,  ul. Kwiatowa,  ul.  Targowa –  droga wewnętrzna,  ul.  Słoneczna,  ul.  Pamięci
Katynia, ul. Rynek, Mrówczak, Kostrzyna.
Zadanie     -   Rejon     nr   2  
-  obejmuje odśnieżanie dróg gminnych,  placów i parkingów na terenie miejscowości:  Przystajń
ul. Widawa, ul. Sojczyńskiego, ul. Kolejowa, ul. Ogrodowa, Bagna, Kuźnica Stara, Mrówczak.
Zadanie     -   Rejon     nr   3  
-  obejmuje odśnieżanie dróg gminnych,  placów i parkingów na terenie miejscowości:  Przystajń
ul.  Szkolna,  ul.  Krótka,  ul.  Polna,  ul.  Boczna,  ul.  Przemysłowa,  Antonów,  Kuźnica Nowa,  Stany,
Stany ul. Galińskie, Podłęże Szlacheckie, Michalinów.
Zadanie     -   Rejon     nr   4  
-  obejmuje odśnieżanie dróg gminnych,  placów i parkingów na terenie miejscowości:  Brzeziny,
Wilcza Góra, Bór Zajaciński, Bór Zajaciński ul. Węzina, Wrzosy, Siekierowizna.
Zadanie     -   Rejon     nr   5  
-  obejmuje odśnieżanie dróg gminnych,  placów i parkingów na terenie miejscowości:  Bór
Zajaciński, Dąbrowa, Ługi-Radły ul. Kościelna.



Zadanie     -   Rejon     nr   6  
-  obejmuje odśnieżanie dróg gminnych,  placów i parkingów na terenie miejscowości:  Ługi-Radły
ul. Kościelna, ul. Leśna, Kamińsko, Kamińsko ul. Kluczno.
Termin wykonania przedmiotu umowy od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Termin składania ofert: 17 listopad 2020 r. godz. 15.00.

Gmina Przystajń otrzymała dofinansowanie na dwa projekty miękkie,  pod nazwą „Aktywizacja
społeczna  mieszkańców”  na  kwotę  333  480,50  zł  i  „Zmniejszenie  zagrożenia  wykluczenia
społecznego poprzez działalność Centrum Usług Społecznościowych” na kwotę 310 297,75 zł. 

Przyjęto     projekt     uchwały     w     sprawie  :  
...

1. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na
obszarze gminy Przystajń na rok 2021,

2. uchwalenia Programu współpracy gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,

3. zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok,
4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2020-2028,
5. ustalenia  wysokości  stawek  za  zajęcie  pasa  drogowego  dróg  gminnych  w  granicach

administracyjnych Gminy Przystajń na cele  niezwiązane z budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg.

                                                                                                               Wójt Gminy Przystajń
                                                                                 
                                                                                                                    Henryk Mach
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