
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
od 15 lutego 2021 r. do 25 marca 2021 r.

Zarządzenia Wójta:

1. Nr 22.2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie  zmiany Zarządzenia Nr 8/2018 Wójta Gminy
Przystajń 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,

2. Nr 23.2021 z dnia 15 lutego 2021 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,

3. Nr  24.2021  z  dnia  15  lutego  2021  r.  w  sprawie  powołania  Komisji  Likwidacyjnej  do
przeprowadzania  likwidacji  składników  majątkowych  w  Urzędzie  Gminy  Przystajń
i jednostkach scentralizowanych oraz regulaminu jej działania,

4. Nr 25.2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2021 rok, 
5. Nr  26.2021  z  dnia  15  lutego  2021  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek

budżetowych Gminy Przystajń,
6. Nr  27.2021  z  dnia  22  lutego  2021  r.  w  sprawie  wprowadzenia  regulaminów  prowadzenia

monitoringu wizyjnego, 
7. Nr 28.2021 z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2021 rok, 
8. Nr  29.2021  z  dnia  22  lutego  2021  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek

budżetowych Gminy Przystajń,
9. Nr  30.2021  z  dnia  4  marca  2021  r.  w  sprawie  wprowadzenia  regulaminu  transmitowania

i utrwalania obrad Rady Gminy Przystajń za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk,  
10. Nr 31.2021 z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2021 rok, 
11. Nr  32.2021  z  dnia  4  marca  2021  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek

budżetowych Gminy Przystajń.

Gospodarka wodno-ściekowa:
.

9 marca 2021 r. Gmina zawarła umowę o dofinansowanie zadania Poprawa zaopatrzenia w wodę
mieszkańców Północnej części Gminy Przystajń poprzez wykonanie studni zastępczej S-1A wraz
z  infrastrukturą  towarzyszącą  na  ujęciu  gminnym  w  Przystajni  oraz  likwidacja  studni  S1
w Przystajni  gm.  Przystajń  w  formule  „zaprojektuj  i  wybuduj”  w  ramach  Programu  Rozwoju
Obszarów Wiejskich  2014-2020.  Kwota  dofinansowania  wynosi  234  182,00  zł.  Projekt  będzie
polegał na wymianie istniejącej wyeksploatowanej studni S1 zlokalizowanej w sąsiedztwie boiska
Sportowego  na  ul.  Bór,  na  nową  studnię,  która  zapewni  możliwość  stałych  dostaw  wody  dla
mieszkańców  Gminy.  Zadanie  będzie  realizowane  w  formule  „zaprojektuj  i  wybuduj”,  a  jego
realizacja potrwa do końca 2022 r.

Nabór na stanowisko pracy d.s. zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska:

10  marca  2021  r.  ogłoszono nabór  na  stanowisko urzędnicze  w  Urzędzie  Gminy  Przystajń  na
stanowisko  pracy  d.s.  zagospodarowania  przestrzennego  i  ochrony  środowiska.  Dokumenty
aplikacyjne  można  było  składać  do  25 marca  2021  r.  do godz.10.00.  Na  stanowisko  pracy
d.s.  zagospodarowania  przestrzennego  i  ochrony  środowiska  zgłosił  się  1  kandydat,  który  nie
spełniał  wymogów  formalnych określonych  w  ogłoszeniu  naboru  na stanowisko  pracy
d.s.  zagospodarowania  przestrzennego  i  ochrony  środowiska.  Komisja  podjęła  decyzję
o  zakończeniu  procedury  naboru  na  ww.  stanowisko  i  ponownym  ogłoszeniu  naboru  na  to
stanowisko. 



Przyjęto     projekt     uchwały     w     sprawie  :  
...

1. ustanowienia Rajdu Rowerowego Wokół Gminy Przystajń Imienia Bogusława Leszczyńskiego, 
2. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego,
3. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oleskiego,
4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Przystajń,
5. udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowej  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Kłobucku  za

pośrednictwem Funduszu Wsparcia PSP w 2021 roku,
6. zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2021 rok,
7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2021-2030, 
8. powierzenia  na  wniosek  Wójta  Gminy  Przystajń  reprezentowania  Gminy  Przystajń

w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Panki-Przystajń do Spraw Ochrony Wód.
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