
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
od 26 marca 2021 r. do 28 kwietnia 2021 r.

Zarządzenia Wójta:

1. Nr 33.2021 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2021 rok, 
2. Nr  34.2021  z  dnia  26  marca  2021  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek

budżetowych Gminy Przystajń,
3. Nr 35.2021 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Przystajń,  
4. Nr 36.2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań

przez jednostki organizacyjne oraz jednostki obsługujące w Gminie Przystajń,
5. Nr 37.2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy Przystajń za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Przystajń za
okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.,

6. Nr  38.2021 z dnia 1 kwietnia 2021 r.  w sprawie powołania Stałej  Komisji  Przetargowej do
przygotowywania  i  przeprowadzenia  postępowań  o  udzielnie  zamówień  publicznych
w Urzędzie Gminy Przystajń oraz przyjęcia Regulaminu pracy tej Komisji, 

7. Nr 39.2021 z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych
w Urzędzie Gminy Przystajń oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Przystajń,
o wartości poniżej 130 000,00 złotych, 

8. Nr  40.2021  z  dnia  8  kwietnia  2021  r.  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy  Przystajń  na
2021 rok,

9. Nr  41.2021  z  dnia  8  kwietnia  2021  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek
budżetowych Gminy Przystajń,

10. Nr  42.2020  z  dnia  12  kwietnia  2021  r.  w  sprawie  ustalenia  norm  zużycia  paliw  przez
samochody  pożarnicze  i  sprzęt  silnikowy  będący  na  wyposażeniu  jednostek  Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu Gminy Przystajń,

11. Nr 43.2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie Regulaminu udzielania dofinansowania na
usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przystajń ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przy udziale Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w roku 2021, 

12. Nr  44.2021  z  dnia  12  kwietnia  2021  r.  w  sprawie  ustalenia  planu  finansowego  rachunku
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Przystajń na 2021 rok,

13. Nr 45.2021 z dnia 12 kwietnia 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, 

14. Nr  46.2021  z  dnia  15  kwietnia  2021  r.  w sprawie  zmian  w budżecie  Gminy  Przystajń  na
2021 rok,

15. Nr  47.2021  z  dnia  15  kwietnia  2021  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek
budżetowych Gminy Przystajń.

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

26  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  14 kwietnia  2021  r.  do godz.  10.00.  Na stanowisko pracy
d.s.  zagospodarowania  przestrzennego  i  ochrony  środowiska  zgłosiło  się  4  kandydatów
spełniających  wymogi  formalne.  Test  kwalifikacyjny  i  rozmowa  kwalifikacyjna  odbyły  się
15 kwietnia 2021 r.  w sali  sesyjnej Urzędu Gminy Przystajń.  Test kwalifikacyjny rozpoczął się
o  godz.  10.00.  O  godzinie  rozmowy  kwalifikacyjnej  kandydaci  zostali  poinformowani
indywidualnie  po  zakończonym  teście.  W  wyniku  zakończenia  procedury  naboru  na  ww.
stanowisko  została  wybrana  Katarzyna  Drewniacka  zamieszkała  w  Przystajni.  Kandydatka
otrzymała największą liczbę punktów łącznie z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej. 



Wsparcie dla Gminy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej:

Gmina  Przystajń  otrzymała  360  000,00  zł  z  Rządowego  Funduszu  Inwestycji  Lokalnych  na
zadanie:  "Rozbudowa  sieci  wodociągowej  od  miejscowości  Stany  w  kierunku  miejscowości
Ługi-Radły”  poprzez  budowę  nowej  sieci  wodociągowej  w  miejscowości  Stany  o  długości
2,237 km wraz z hydrantami p.poż.". Gmina posiada kompletną dokumentację projektową na to
zadanie, realizacja zadania jest zaplanowana na rok bieżący.
To już trzecia transza pomocy, która została przyznana Gminie Przystajń w ramach tzw. tarczy
COVID-19.
Wcześniej gmina otrzymała już z ww. Funduszu środki w wysokości 815 000,00 zł, która została
przeznaczona jako wkład własny na budowę drogi gminnej w Kuźnicy Starej.
Drugim zadaniem, na realizację którego otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 1,2 mln zł 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  jest  w  fazie  projektowania
i będzie realizowana w latach 2021-2022.
Łącznie budżet Gminy został zasilony kwotą 2,375 mln zł.

Usuwanie Azbestu z terenu Gminy Przystajń:

Rozpoczęto kolejny rok realizacji Gminnego Programu Usuwania Azbestu poprzez pozyskanie
dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dofinansowanie może wynieść do 100%
kosztów przedsięwzięcia. Właściciele nieruchomości zainteresowani usunięciem azbestu w 2021 r.
mogą składać wnioski w Urzędzie Gminy Przystajń w terminie do 30 kwietnia 2021 r. Po uzyskaniu
dofinansowania Wykonawca wybrany przez Gminę dokona usunięcia azbestu ze zgłoszonych
nieruchomości w terminie do 20 września 2021 r. 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Przystajń:
.

2  kwietnia  2021  r.  ogłoszono  przetarg  nieograniczony  na  realizację  zadania:  Odbiór
i  zagospodarowanie  odpadów komunalnych  z  terenu  Gminy  Przystajń. Termin składania ofert:
10 maja 2021 r. godz. 11.00. 

Przyjęto     projekt     uchwały     w     sprawie  :  
...

1. zmiany uchwały nr XXXIX.341.2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie emisji obligacji oraz
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

2. emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, 
3. zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2021 rok,
4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2021-2030,
5. wyrażenia stanowiska dotyczącego zasadności ustanowienia „Rajdu Rowerowego Wokół Gminy

Przystajń Imienia Bogusława Leszczyńskiego”. 

                                                                                                               Wójt Gminy Przystajń
                                                                                 
                                                                                                                    Henryk Mach
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