
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
od 29 kwietnia 2021 r. do 24 czerwca 2021 r.

Zarządzenia Wójta:

1. Nr 48.2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie obniżenia stawek amortyzacyjnych środków
trwałych  służących  zbiorowemu  zaopatrzeniu  w  wodę  znajdujących  się  na  majątku  Gminy
Przystajń,

2. Nr  49.2021  z  dnia  29  kwietnia  2021  r.  w sprawie  zmian  w budżecie  Gminy  Przystajń  na
2021 rok,

3. Nr 50.2021  z  dnia  29  kwietnia  2021  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek
budżetowych Gminy Przystajń,

4. Nr 51.2021 z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie dokonania zmian w informacji o rodzajach, ilości
i miejscach występowania azbestu,

5. Nr 52.2021  z  dnia  11  maja  2021  r.  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego
samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni za 2020 rok,

6. Nr 53.2021  z  dnia  11  maja  2021  r.  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego
samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni
za 2020 rok,

7. Nr  54.2021  z  dnia  11  maja  2021  r.  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy  Przystajń  na
2021 rok,

8. Nr  55.2021  z  dnia  11  maja  2021  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek
budżetowych Gminy Przystajń,

9. Nr 56.2021 z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 89/2011 Wójta Gminy
Przystajń z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie gospodarki
kasowej w Urzędzie Gminy Przystajń,

10. Nr 57.2021 z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44.2021 Wójta Gminy
Przystajń z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Przystajń na 2021 rok,  

11. Nr 58.2021 z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób
prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na
raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł  oraz wykazu osób prawnych i fizycznych,
którym udzielono pomocy publicznej w 2020 roku, 

12. Nr  59.2021 z  dnia  20  maja  2021  r.  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy  Przystajń  na
2021 rok,

13. Nr  60.2021  z  dnia  20  maja  2021  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek
budżetowych Gminy Przystajń,

14. Nr 61.2021 z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy
Przystajń za 2020 r., 

15. Nr 62.2021 z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 61.2021 Wójta Gminy
Przystajń z dnia 21 maja 2021 r.  w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy
Przystajń za 2020 r.,

16. Nr  63.2021 z  dnia  8  czerwca  2021  r.  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy  Przystajń  na
2021 rok,

17. Nr  64.2021  z  dnia  8  czerwca  2021  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek
budżetowych Gminy Przystajń,

18. Nr 65.2021 z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie obowiązku oznaczania transakcji w ewidencji
sprzedaży JPK_VAT,

19. Nr 66.2021 z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej gminy, 
20. Nr 67.2021 z dnia 11 czerwca 2021 r.  w sprawie opracowania Planu Ewakuacji  /przyjęcia/

ludności,  zwierząt  i  mienia  dla  Gminy  Przystajń  na  wypadek  zagrożenia  bezpieczeństwa
państwa i wojny.



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. Do terminu składania ofert,
czyli  10  maja  2021  r.  do  godz.  11.00  wpłynęły  3  oferty.  Najniższą  ofertę  złożył:  Zakład
Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach, Korzonek 98, na kwotę 1 153 284,00 zł. 2 czerwca 2021 r.
Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę ww. firmy. 

Wykonanie studni zastępczej S-1A wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ujęciu gminnym
w Przystajni oraz likwidacja studni S1 w formule „zaprojektuj i wybuduj":
.

30 kwietnia  2021 r.  ogłoszono zamówienie  na realizację  zadania:  Wykonanie  studni  zastępczej
S-1A wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ujęciu gminnym w Przystajni oraz likwidacja studni
S1  w formule  „zaprojektuj  i  wybuduj". Do terminu składania ofert,  czyli  19  maja  2021  r.  do
godz. 12.00 wpłynęła 1  oferta. Ofertę złożył: Zakład Usług Studziennych Marian Wójcik, Kielce
ul. Spacerowa 5, na kwotę 466 268,40 zł. 9 czerwca 2021 r. Zamawiający wybrał najkorzystniejszą
ofertę ww. firmy.
 .

Remont części  dachu na budynku Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej  w Przystajni
przy ul. Szkolnej 9; 42-141 Przystajń za pomocą membrany polimocznikowej:
.

4  maja  2021  r.  ogłoszono  zapytanie  ofertowe  na  realizację  zadania:  Remont  części  dachu  na
budynku  Szkoły  Podstawowej  im.  M.  Konopnickiej  w  Przystajni  przy  ul.  Szkolnej  9;  42-141
Przystajń  za  pomocą  membrany  polimocznikowej. Do  terminu składania ofert,  czyli  14  maja
2021  r. do  godz. 12.00 wpłynęło 5 ofert. Najniższą ofertę złożył: PUR SOLUTIONS ANDRZEJ
ANTOSIEWICZ, Marianów ul. Słoneczna 26, na kwotę 110 700,00 zł.  Umowa została zawarta
z ww. firmą.
 .

Remont  łazienek  1,2,6  w  Gminnym Przedszkolu  Publicznym w  Przystajni  ul.  Targowa  6
42-141 Przystajń:
.

7  maja  2021  r.  ogłoszono  zapytanie  ofertowe  na  realizację  zadania:  Remont  łazienek  1,2,6
w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Przystajni ul. Targowa 6 42-141 Przystajń.  Do terminu
składania ofert, czyli 21 maja 2021 r. do godz. 12.00 nie wpłynęła żadna oferta.

7  czerwca  2021  r.  ogłoszono  zapytanie  ofertowe  na  realizację  zadania:  Remont  łazienek  1,2,6
w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Przystajni ul. Targowa 6 42-141 Przystajń.  Do terminu
składania ofert, czyli 15 czerwca 2021 r. do godz. 14.00 nie wpłynęła żadna oferta. 

23 czerwca 2021 r.  ogłoszono zapytanie ofertowe na realizację  zadania:  Remont łazienek 1,2,6
w  Gminnym  Przedszkolu  Publicznym  w  Przystajni  ul.  Targowa  6  42-141  Przystajń.  Termin
składania ofert: 30 czerwca 2021 r. do godz. 15.00.

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stany:

14  maja  2021  r.  ogłoszono  przetarg  nieograniczony  na  realizację  zadania:  Rozbudowa  sieci
wodociągowej w miejscowości Stany. Do terminu składania ofert, czyli 1 czerwca 2021 r. do godz.
12.00 wpłynęło 11 ofert. Najniższą ofertę na Część I złożyło: PPHU „ROB-BUD” Gryga Bożena,
Nowa Wieś 29, na kwotę: 361 483,51 zł. Najniższą ofertę na Część II złożył: WOD-KOP Artur
Fiszer,  Albertów  2a,  na  kwotę:  67  650,00  zł.  22  czerwca  2021  r.  Zamawiający  wybrał
najkorzystniejsze oferty ww. firm.



Konkurs  ofert  na  wybór  Podmiotu  uprawnionego  do  przeprowadzenia  procesu  nabycia
obligacji Gminy Przystajń:

17 maja 2021 r. ogłoszono konkurs ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia
procesu nabycia obligacji Gminy Przystajń. Do terminu składania ofert, czyli 9 czerwca 2021 r. do
godz.  14.00 wpłynęło  5 ofert. Najniższą  ofertę  złożył:  Dom Maklerski  Banku BPS,  Warszawa
ul. Grzybowska 81, suma kosztów (marża + prowizja) z WIBOR - 212 123,68 zł, wskaźnik IRR
- 0,769 %.

Koszenie poboczy i skarp rowów wzdłuż dróg gminnych w sezonie 2021:
.

24 maja 2021 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na realizację  zadania:  Koszenie poboczy i  skarp
rowów wzdłuż dróg gminnych w sezonie 2021. Do terminu składania ofert, czyli 28 maja 2021 r.
do  godz.  12.00  wpłynęło  8  ofert.  Najniższą  ofertę  złożył:  ŁUKASZ  MATYJA  Z.P.H.U.T.
„MATYJA-BIS” IMPORT-EXPORT, na kwotę: 15 120,00 zł. 28 maja 2021 r. Zamawiający wybrał
najkorzystniejszą ofertę ww. firmy. 

Bezpłatne znakowanie (czipowanie) swoich „pupili”:

Właściciele  psów z  terenu  Gminy  Przystajń  mogą  bezpłatnie  oznakować  (zaczipować)  swoich
„pupili” w lecznicy SANUS zs. w Przystajni ul. Targowa 3. Celem akcji jest zwiększenie szansy
odnalezienia zaginionego czworonoga. 
Czipowanie zwierząt polega na wszczepieniu w ich ciało mikroprocesora, w którym znajduje się
kod w postaci numeru identyfikacyjnego składającego się z piętnastu cyfr. Urządzenie mieści się
w  szklanej  kapsułce  i  ma  wielkość  porównywalną  do  ziarna  ryżu.  Zabieg  znakowania  psa
przypomina wykonanie zastrzyku. Czip umieszczany jest zazwyczaj na szyi lub między łopatkami
i zakłada się go tylko raz w życiu zwierzaka. Urządzenie nie ma terminu przydatności. 

Zbiórka elektrośmieci:
.

9 czerwca 2021 r. na terenie Gminy Przystajń przeprowadzona została zbiórka zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Do tej grupy odpadów zaliczamy: zużyte urządzenia RTV - AGD
(np. pralki, lodówki, komputery, telefony, telewizory, sprzęt audio, tostery, miksery, odkurzacze),
narzędzia elektryczne, płyty CD/DVD.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych:

W dniach  5 – 19 czerwca 2021 r.  na terenie Gminy Przystajń przeprowadzona została  zbiórka
mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, do których zalicza się: meble domowe i ogrodowe
(bez szyb), materace,  dywany/wykładziny, panele podłogowe, panele sufitowe, wózki dziecięce,
suszarki na pranie, deski do prasowania, rowery, duże zabawki, sztuczne choinki, drzwi i stolarka
okienna (bez szyb).
5.06.2021 r. – Bagna, Podłęże Szlacheckie, Przystajń (ul. Częstochowska, Sojczyńskiego, Widawa,
Rynek, Słoneczna, Targowa, Pamięci Katynia, Leśna, Nowa, Boczna, Krótka, Polna, Powstańców
Śląskich),
12.06.2021  r. –  Ługi-Radły,  Bór  Zajaciński,  Siekierowizna,  Brzeziny,  Wrzosy,  Wilcza  Góra,
Dąbrowa, Kamińsko, Przystajń (ul. Bór, Kwiatowa),
19.06.2021 r. – Antonów, Kuźnica Nowa, Górki, Stany, Michalinów, Mrówczak, Kuźnica Stara,
Kostrzyna, Przystajń (ul. Szkolna, Ogrodowa, Kolejowa, Krasuskiego).
W  ramach  zbiórki  odpadów  wielkogabarytowych  nie  były odbierane:  materiały  i  odpady
budowlane,  grzejniki,  umywalki,  muszle  toaletowe,  opony,  zużyty  sprzęt  elektryczny
i elektroniczny, części samochodowe.



Zakup, dostawa i montaż wagi samochodowej najazdowej ponad gruntowej:
.

21 czerwca 2021 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na realizację zadania: Zakup, dostawa i montaż
wagi samochodowej najazdowej ponad gruntowej.  Termin składania ofert: 28 czerwca 2021 r. do
godz. 10.00. 

Usuwanie wyrobów azbestowych w roku 2021:

Gmina  Przystajń  uzyskała  dofinansowanie  w  formie  dotacji  na  zadanie  "Usuwanie  wyrobów
azbestowych  w  roku  2021"  ze  środków  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska
i  Gospodarki  Wodnej  w  Katowicach  na  kwotę  66  800,00  zł  co  stanowi  100  %  wartości
przedsięwzięcia.  Dokonano  również  wyboru  Wykonawcy  usługi  -  Środowisko  i  Innowacje
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Termin realizacji zadania 20 wrzesień 2021 r. Szacowana ilości
odpadów niebezpiecznych do usunięcia wynosi 99 ton. 

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przystajń:

Dobiegają końca prace związane z wymianą oświetlenia ulicznego na terenie  Gminy Przystajń.
Wymianie podlega 212 opraw. 

Przyjęto     projekt     uchwały     w     sprawie  :  
...…...

1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2020 rok,
2. określenia  wniosku  o  przyznanie  dodatku  mieszkaniowego  i  określenia  wzoru  deklaracji

o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających
dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy, 

3. przekazania projektu regulaminu dostarczania wody organowi regulacyjnemu do zaopiniowania,
4. udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowej  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Kłobucku  za

pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w 2021 roku,
5. zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2021 rok,
6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń.

                                                                                                               Wójt Gminy Przystajń
                                                                                 
                                                                                                                    Henryk Mach
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