
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
od 29 grudnia 2020 r. do 14 lutego 2021 r.

Zarządzenia Wójta:

1. Nr  123.2020  z  dnia  29  grudnia  2020 r.  w sprawie  zmian  w budżecie  Gminy  Przystajń  na
2020 rok,

2. Nr  124.2020  z  dnia  29  grudnia  2020  r.  w  sprawie  zmiany  planów finansowych  jednostek
budżetowych Gminy Przystajń,

3. Nr 125.2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Przystajń na lata 2020-2028,

4. Nr  126.2020  z  dnia  31  grudnia  2020  r.  w  sprawie  przeprowadzenia  inwentaryzacji  kasy
w formie spisu z natury w Urzędzie Gminy Przystajń,

5. Nr  127.2020  z  dnia  31  grudnia  2020 r.  w sprawie  zmian  w budżecie  Gminy  Przystajń  na
2020 rok,

6. Nr  128.2020  z  dnia  31  grudnia  2020  r.  w  sprawie  zmiany  planów finansowych  jednostek
budżetowych Gminy Przystajń,

7. Nr 1.2021 z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek
budżetowych Gminy Przystajń na 2021 rok,

8. Nr 2.2021 z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Przystajń,

9. Nr 3.2021 z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Przystajń, 
10. Nr  4.2021  z dnia  11 stycznia  2021  r.  w sprawie  ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na

realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej planowanego do realizacji w 2021 roku,

11. Nr  5.2021  z  dnia  13  stycznia  2021  r.  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy  Przystajń  na
2021 rok,

12. Nr  6.2021  z  dnia  13  stycznia  2021  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek
budżetowych Gminy Przystajń,

13. Nr  7.2021  z  dnia  26  stycznia  2021  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,

14. Nr  8.2021 z  dnia  26  stycznia  2021 r.  w sprawie  ewidencji  księgowej  podatku od towarów
i  usług  w  Urzędzie  Gminy  Przystajń  i  jednostkach  organizacyjnych  gminy  oraz  ewidencji
księgowej centralnego rozliczenia towarów i usług (VAT),

15. Nr 9.2021 z dnia 26 stycznia 2021 r.  w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do
przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. na terenie
Gminy Przystajń,

16. Nr  10.2021  z  dnia  26  stycznia  2021  r.  w  sprawie  zmiany  Regulaminu  wynagradzania
pracowników Urzędu Gminy Przystajń zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, 

17. Nr  11.2021  z  dnia  26  stycznia  2021  r.  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy  Przystajń  na
2021 rok,

18. Nr  12.2021  z  dnia  26  stycznia  2021  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek
budżetowych Gminy Przystajń,

19. Nr  13.2021  z  dnia  28  stycznia  2021  r.  w  sprawie  ustalenia  terminów  postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych w Gminie Przystajń na rok szkolny 2021/2022,

20. Nr  14.2021  z  dnia  28  stycznia  2021  r.  w  sprawie  ustalenia  terminów  postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I szkół podstawowych w Gminie
Przystajń na rok szkolny 2021/2022,

21. Nr  15.2021  z  dnia  29 stycznia  2021  r.  w  sprawie  dofinansowania  form  doskonalenia
zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r.,

22. Nr 16.2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu
finansowego  rachunku  środków  Funduszu  Przeciwdziałania  COVID-19  Gminy  Przystajń
w 2020 r.,



23. Nr 17.2021 z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności,
24. Nr 18.2021 z  dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do dokonania

oceny i wyboru ofert złożonych na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia
oraz  wspierania  i  upowszechniania  kultury  fizycznej  w  Gminie  Przystajń  planowanego  do
realizacji w 2021 r.,

25. Nr  19.2021 z  dnia  1  lutego  2021  r.  w  sprawie  powołania  Inspektora  Ochrony  Danych
Osobowych, 

26. Nr  20.2021  z  dnia  1  lutego  2021  r.  w  sprawie  wprowadzenia  Polityki  Ochrony  Danych
Osobowych, 

27. Nr 21.2021 z dnia 1 lutego 2021 r.  w sprawie organizacji  transportu do punktów szczepień
przeciwko  wirusowi  SARS-CoV-2,  osób  mających  obiektywne  trudności  w  samodzielnym
dotarciu na szczepienie oraz utworzenia infolinii.

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przystajń:
...

31  grudnia  2020  r.  ogłoszono  przetarg  nieograniczony  na  realizację  zadania:  „Modernizacja
oświetlenia ulicznego w Gminie Przystajń”. Do terminu składania ofert, czyli 20 stycznia 2021 r. do
godz. 12.00 wpłynęło 7 ofert.  Najniższą ofertę złożyła firma: ELMONT Sp. z o.o.,  Dobrodzień
ul. Wojska Polskiego 88, na kwotę: 269 891,18 zł. 5 lutego 2021 r. Zamawiający wybrał  ofertę
ww. firmy.

Konkurs Kolęd i Pastorałek Hej kolęda, kolęda!:

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni zorganizował konkurs kolęd i pastorałek
„Hej kolęda, kolęda!”. Warunkiem udziału w konkursie było wysłanie czytelnie wypełnionej karty
zgłoszenia oraz nagranego filmu z prezentacją. Materiały zgłoszeniowe (karta zgłoszenia i filmik)
należało wysłać na adres mailowy: goksir@o2.pl (ze względu na wielkość pliku można w tym celu
było wykorzystać serwis wetransfer.com lub udostępnienie na dysku Google). Termin nadsyłania
nagrań i kart zgłoszeń był do 25 stycznia 2021 r. 

Konkurs plastyczny „ZIMOWY PEJZAŻ”:

Gminny  Ośrodek  Kultury,  Sportu  i  Rekreacji  w  Przystajni  zorganizował  konkurs  plastyczny
„ZIMOWY PEJZAŻ”. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie prac do 28 lutego 2021 r.
i  wypełnionej  karty  zgłoszenia.  Miejsce  składania  prac:  Gminny  Ośrodek  Kultury,  Sportu
i Rekreacji w Przystajni, Przystajń ul. Targowa 5 w godz. 8.00 – 16.00 (praca + karta zgłoszenia).  

Ochrona zdrowia oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Przystajń:
…  

11 stycznia 2021 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Przystajń
planowany do realizacji w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2021 r.  Na realizację
zadania w roku 2021  przeznacza się kwotę 50  000,00  zł.  Do  terminu składania ofert,  czyli
2 lutego 2021 r. do godz. 10.00 wpłynęły 3 oferty. Ofertę złożył: ZHP Hufiec Kłobuck, Kłobuck
ul. Orzeszkowej 44; Klub Sportowy „PŁOMIEŃ” PRZYSTAJŃ, Przystajń, ul. Częstochowska 5;
Stowarzyszenie  Rodziców  „Nasze  Dzieci”  przy  Szkole  Podstawowej  im.  Marii  Konopnickiej
w Przystajni, Przystajń ul. Szkolna 9.
Komisja przeanalizowała oferty stowarzyszeń i stwierdziła komplet dokumentów. 
W związku z powyższym komisja wnioskowała o przyznanie dotacji w kwocie 3  000,00  zł
ZHP Hufiec Kłobuck; 35 000,00 zł Klubowi Sportowemu „PŁOMIEŃ” PRZYSTAJŃ; 12 000,00 zł
Stowarzyszeniu  Rodziców  „Nasze  Dzieci”  przy  Szkole  Podstawowej  im.  Marii  Konopnickiej
w Przystajni; na ww. zadanie. 
Wójt zaakceptował stanowisko komisji. 



11 stycznia 2021 r. Wójt Gminy Przystajń w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert  na
realizację  zadania  publicznego w zakresie  ochrony zdrowia  oraz  wspierania  i  upowszechniania
kultury fizycznej planowanego do realizacji w 2021 roku w Gminie Przystajń w okresie od dnia
zawarcia  umowy do  31 grudnia  2021  r.  zaprosił  organizacje  pozarządowe oraz  inne  podmioty
prowadzące  działalność  pożytku  publicznego,  o  których  mowa  w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz.  1057, z  późn.  zm.), do zgłaszania osób do udziału w pracach komisji  konkursowej,  która
została  powołana  do  opiniowania  ofert  złożonych  w  ramach  konkursu.  Zgłoszenie  do  udziału
w pracach komisji konkursowej należało złożyć na formularzu zgłoszeniowym w pokoju nr 16 do
dnia 29 stycznia 2021 r. do godz. 10:00.

Dostawa pomocy dydaktycznych dla projektu „Pomagamy dzieciakom”:

20 stycznia 2021 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na „Dostawę pomocy dydaktycznych dla projektu
„Pomagamy dzieciakom”. Do terminu składania ofert, czyli 28 stycznia 2021 r. wpłynęło 12 ofert.
Najniższą ofertę na Część I: Zakup pomocy i urządzeń dla Gminnego Przedszkola Publicznego
w Przystajni  złożyła firma: Moja Szkoła Kornelia Klamann, Kiełpino ul. Starowiejska 4, na kwotę
39 771,87 zł brutto. Najniższą ofertę na Część II: Zakup pomocy i urządzeń dla Publicznej Szkoły
Podstawowej w Borze Zajacińskim złożyła firma: GREGORIAN, Łoziska ul.  Fabryczna 11, na
kwotę 13 643,00 zł brutto. 10 lutego 2021 r. Zamawiający wybrał najkorzystniejsze oferty ww. firm.

Dostawy     wodorotlenku     sodu   20 % (  ługu     sodowego  )   w   2021   r.:  
…..

26  stycznia  2021  r.  ogłoszono zapytanie ofertowe na „Dostawę wodorotlenku sodu 20  %
(ługu sodowego)  w 2021  r.”.  Do terminu składania ofert,  czyli 2 lutego 2021  r.  do godz. 11.00
wpłynęły 2 oferty. Najniższą ofertę złożyła firma: P.P.H.U. WĘGLO-STAL Waldemar Biskupek,
Gliwice ul. Chorzowska 50B, na kwotę netto 0,64 zł netto/kg. 3 lutego 2021 r. Zamawiający wybrał
najkorzystniejszą ofertę ww. firmy. 

Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021 r.:

Dnia  29  stycznia  2021r., na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  6  ustawy  z  dnia  9  sierpnia  2019  r.
o  narodowym spisie  powszechnym ludności  i  mieszkań w 2021 r.  (Dz.  U.  2019 r.  poz.  1775,
z późn.zm.) – zwanym dalej NSP 2021 Wójt Gminy Przystajń Henryk Mach – Gminny Komisarz
Spisowy  w  Przystajni  ogłosił  otwarty  i  konkurencyjny  nabór  kandydatów  na  rachmistrzów
spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021. NSP 2021 będzie
przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca
2021 r., godz. 24.00. Termin składania ofert: 1 luty 2021 r. – 16 luty 2021 r.

Przyjęto     projekt     uchwały     w     sprawie  :  
...

1. ustalenia  wysokości  ekwiwalentu pieniężnego dla  członków Ochotniczych Straży  Pożarnych
z terenu Gminy Przystajń uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Przystajń,

2. sprostowania  oczywistej  omyłki  pisarskiej  w  Uchwale  Nr  XXIV.177.2020  Rady  Gminy
Przystajń z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Przystajń na 2021 rok,

3. przyjęcia  programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Przystajń w roku 2021,

4. wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie transportu publicznego
na linii komunikacyjnej, dla której organizatorem jest Gmina Przystajń,

5. zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,



6. zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2021 rok,
7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2021-2030.

                                                                                                               Wójt Gminy Przystajń
                                                                                 
                                                                                                                    Henryk Mach
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