
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
od 16 listopada 2020 r. do 28 grudnia 2020 r.

Zarządzenia Wójta:

1. Nr 109.2020 z  dnia  16 listopada 2020 r.  w sprawie zmiany planów finansowych jednostek
budżetowych Gminy Przystajń,

2. Nr  110.2020  z  dnia  18 listopada 2020 r.  w sprawie  nieodpłatnego przekazania  pozostałych
środków trwałych stanowiących własność Gminy Przystajń,

3. Nr 111.2020 z dnia 23 listopada 2020 r.  w sprawie zmian w budżecie  Gminy Przystajń na
2020 rok,

4. Nr 112.2020 z  dnia  23 listopada 2020 r.  w sprawie  zmiany planów finansowych jednostek
budżetowych Gminy Przystajń,

5. Nr 113.2020 z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie Zimowego utrzymania dróg gminnych na
terenie gminy Przystajń, 

6. Nr 114.2020 z dnia 30 listopada 2020 r.  w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na
2020 rok,

7. Nr 115.2020 z dnia 30 listopada 2020 r.  w sprawie  zmiany planów finansowych jednostek
budżetowych Gminy Przystajń,

8. Nr  116.2020  z  dnia  30  listopada  2020  r.  w  sprawie  opracowania  planu  operacyjnego
funkcjonowania  Gminy  Przystajń  w  warunkach  zewnętrznego  zagrożenia  bezpieczeństwa
państwa i w czasie wojny, 

9. Nr  117.2020  z  dnia  8  grudnia  2020  r.  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy  Przystajń  na
2020 rok,

10. Nr  118.2020  z  dnia  8  grudnia  2020  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek
budżetowych Gminy Przystajń,

11. Nr 119.2020 z dnia 11 grudnia 2020 r.  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji  środków
trwałych w Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim, 

12. Nr  120.2020  z  dnia  11  grudnia  2020  r.  w  sprawie  zmiany  Zarządzenia  Nr  8/2018  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, 

13. Nr  121.2020  z  dnia  18  grudnia  2020 r.  w sprawie  zmian  w budżecie  Gminy  Przystajń  na
2020 rok,

14. Nr  122.2020  z  dnia  18  grudnia  2020  r.  w  sprawie  zmiany  planów finansowych  jednostek
budżetowych Gminy Przystajń.

Ubezpieczenie interesów majątkowych Gminy Przystajń:

10  listopada  2020  r.  ogłoszono  przetarg  nieograniczony  na  realizację  zadania:  „Ubezpieczenie
interesów majątkowych  Gminy  Przystajń”.  Przedmiot zamówienia podlegał  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.
Do terminu składania ofert, czyli 24 listopada 2020 r. do godz. 14.00 wpłynęły 3 oferty.
I. 26 listopada 2020 r. Zamawiający wybrał najkorzystniejsze oferty w częściach I i II:
a) w części I zamówienia:
Towarzystwo  Ubezpieczeń  Wzajemnych  TUW  Biuro  Regionalne  w  Katowicach,  Katowice
ul. Warszawska 31 za kwotę 93 210,00 zł brutto.
b) w części II zamówienia:
Towarzystwo  Ubezpieczeń  Wzajemnych  TUW  Biuro  Regionalne  w  Katowicach,  Katowice
ul. Warszawska 31 za kwotę 26 490,00 zł brutto.



II. 26 listopada 2020 r. Zamawiający unieważnił postępowanie w części III z powodu niezłożenia
ważnych ofert w tej części zamówienia.
W  ramach  części  III  wysłano  zapytanie  ofertowe.  Po  otrzymaniu  ofert  zawarto  umowę
ubezpieczenia z firmą Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group za kwotę
900,00 zł brutto. 

„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.
Do  terminu  składania  ofert,  czyli  17  listopada  2020  r.  do  godz.  15.00  wpłynęło  5  ofert.
Odśnieżanie - 150,00 zł brutto za 1 godzinę. Zwalczanie śliskości - 11,50 zł brutto za 1 km.

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuźnica Stara - ETAP II:

17  listopada  2020  r.  ogłoszono zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "Rozbudowę  sieci
wodociągowej  w  miejscowości  Kuźnica  Stara  -  ETAP II".  Do  terminu składania ofert,  czyli
24 listopada 2020 r. do  godz. 10.00 wpłynęły 3 oferty.  25 listopada 2020 r. Zamawiający wybrał
najkorzystniejszą  ofertę  firmy:  Usługi  Budowlane  Joachim  i  Teresa  Ledwoń  Sp.  J.,  Ciasna
ul. Zjednoczenia 1K, za kwotę 36 285,00 zł brutto.

Gmina Przystajń otrzymała 1 mln 200 tys. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na
zadanie „Poprawa zaopatrzenia w wodę pitną dla południowej części gminy”:

Przedmiotem inwestycji jest „Poprawa zaopatrzenia w wodę pitną dla południowej części Gminy
Przystajń” poprzez rozbudowę istniejącego ujęcia wody w Borze Zajacińskim (budowa zbiornika
retencyjnego,  sieci  międzyobiektowych,  montaż  układu  pomp poziomych wraz  z  adaptacją  lub
rozbudową  budynku  technicznego,  wymiana  sterowania,  montaż  odstojnika)  oraz  budowę
odcinków transferowych wodociągu w kierunku miejscowości  Kamińsko wraz  z  budową stacji



podnoszenia  ciśnienia  (przepompowni  na  istniejącej  sieci  wodociągowej).  Inwestycja  ta  będzie
realizowana w latach 2021-2022.
Wcześniej  gmina  otrzymała  już  kwotę  z  ww.  Funduszu  w  wysokości  815  tys.  zł,  którą
przeznaczono jako wkład własny na budowę dróg gminnych w Kuźnicy Starej i Borze Zajacińskim.

Projekt  uproszczonego  planu  urządzenia  lasu  dla  działek  stanowiących  własność  Gminy
Przystajń:

Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 2020, pozycja 1463 ze
zm.) wykłada się do publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzenia lasu dla działek
stanowiących  własność  Gminy  Przystajń.  Projekt  dostępny  jest  w  siedzibie  Urzędu  Gminy
Przystajń w pokoju nr 11 i 13 oraz elektronicznie na stronie BIP Urzędu Gminy Przystajń w okresie
od 10 grudnia 2020 r. do 10 lutego 2021 r. 

Zawarto umowę na dofinansowanie projektów:

-  Zmniejszenie  zagrożenia  wykluczeniem  społecznym poprzez  działalność  Centrum  Usług
Społecznościowych w Przystajni
Gmina  złożyła  wniosek o  dofinansowanie  ze  środków RPO WSL 2014-2020.  Wartość  zadania
393 328,50 zł, dofinansowanie 350 983,06 zł (85 %). 

-   Aktywizacja społeczna mieszkańców Przystajni  
Gmina  złożyła  wniosek o  dofinansowanie  ze  środków RPO WSL 2014-2020.  Wartość  zadania
412 921,25 zł, dofinansowanie 365 795,50 zł (93 %).

- Pomagamy dzieciakom
Gmina  złożyła  wniosek  o  dofinansowanie  w  ramach  RPO  WSL 2014-2020.  Zadanie  dotyczy
wsparcia  dla  dzieci  niepełnosprawnych  uczęszczających  do  Przedszkoli  Publicznych  w Gminie
Przystajń. Wartość projektu 104 581,25 zł, dofinansowanie 88 894,06 zł. 

W trakcie przygotowania jest dokumentacja przetargowa na modernizację oświetlenia ulicznego na
głównych ciągach komunikacyjnych w Gminie Przystajń.

Przyjęto     projekt     uchwały     w     sprawie  :  
...

1. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń,
2. szczegółowego  sposobu  i zakresu  świadczenia  usług  w zakresie  odbierania  odpadów

komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  położonych  na  terenie  Gminy  Przystajń
i zagospodarowania  tych  odpadów  w zamian  za  uiszczoną  przez  właścicieli  nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

3. wzoru  deklaracji  o wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  składanej
przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, oraz warunków i trybu
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

4. zwolnienia  w części  z opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  właścicieli
nieruchomości  zabudowanych  budynkami  mieszkalnymi  jednorodzinnymi  kompostujących
bioodpady stanowiące odpady komunalne  w kompostowniku przydomowym, 

5. podjęcia przez Gminę Przystajń działalności w zakresie telekomunikacji,
6. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – działki nr ewid. 54/2 w m. Kuźnica Nowa,
7. uchwalenia  wieloletniego  planu  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń  wodociągowych  na  lata

2021 – 2023,
8. uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych

Gminy Przystajń na 2021 rok,



9. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok,
10. zawarcia  porozumienia  międzygminnego  dotyczącego  współdziałania  Gmin  wchodzących

w skład aglomeracji Panki przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji
Panki,

11. zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok,
12. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2020-2028,
13.budżetu Gminy Przystajń na 2021 rok,
14.Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń.

                                                                                                               Wójt Gminy Przystajń
                                                                                 
                                                                                                                    Henryk Mach
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