
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
od 25 czerwca 2021 r. do 16 sierpnia 2021 r.

Zarządzenia Wójta:

1. Nr 68.2021  z  dnia  25  czerwca  2021  r.  w  sprawie zmian  w  budżecie  Gminy  Przystajń  na
2021 rok,

2. Nr 69.2021  z  dnia  25  czerwca  2021  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek
budżetowych Gminy Przystajń,

3. Nr 70.2021 z dnia 25 czerwca 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, 

4. Nr 71.2021 z dnia 25 czerwca 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, 

5. Nr 72.2021 z  dnia  28  czerwca 2021 r.  w sprawie  zmiany Zarządzenia  nr  131/2019 z  dnia
24 grudnia 2019 r. w sprawie wdrożenia procedury podzielonej płatności VAT, 

6. Nr 73.2021 z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia 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),

7. Nr  74.2021  z  dnia  2  lipca  2021  r.  w  sprawie  powołania  Komisji  Przetargowej  do
przeprowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  dla  zadania:  Dowóz
uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Przystajń w roku szkolnym 2021/2022, 

8. Nr  75.2021  z  dnia  8  lipca  2021  r.  w  sprawie  sporządzenia  wykazu  nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży – działka nr ewid. 377 w m. Podłęże Szlacheckie oraz działka
nr ewid. 502/8 w m. Ługi-Radły,

9. Nr 76.2021  z  dnia  12  lipca  2021  r.  w  sprawie zmian  w  budżecie  Gminy  Przystajń  na
2021 rok,

10. Nr 77.2021  z  dnia  12  lipca  2021  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek
budżetowych Gminy Przystajń,

11. Nr 78.2021 z dnia 19 lipca 2021 r.  w sprawie powołania członków komisji  egzaminacyjnej
w  celu  przeprowadzenia  postępowania  egzaminacyjnego  dla  nauczycieli  ubiegających  się
o stopień awansu nauczyciela mianowanego,

12. Nr 79.2021 z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla eksperta za udział
w pracach Komisji przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne nauczycieli ubiegających
się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

13. Nr 80.2021  z  dnia  19  lipca  2021  r.  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy  Przystajń  na
2021 rok,

14. Nr 81.2021  z  dnia  19  lipca  2021  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek
budżetowych Gminy Przystajń,

15. Nr 82.2021  z  dnia  11  sierpnia  2021  r.  w  sprawie  ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na
realizację projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie
Gminy Przystajń.

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. Do terminu składania ofert, czyli 28 czerwca
2021  r. do  godz. 10.00 wpłynęło 5 ofert. Najniższą ofertę złożył: Wag-Mont Paweł Montowski,
Lipno ul. Mickiewicza 8a, na kwotę: 60 639,00 zł.



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

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. Do terminu
składania ofert, czyli 30 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 wpłynęła 1 oferta, na kwotę 133 980,28 zł,
która znacznie przewyższyła możliwości finansowe. 

Dowóz  uczniów  do  szkół  i  przedszkoli  na  terenie  gminy  Przystajń  w  roku  szkolnym
2021/2022:
...

28 czerwca 2021 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania: Dowóz uczniów do
szkół i przedszkoli na terenie gminy Przystajń w roku szkolnym 2021/2022. Do terminu składania
ofert, czyli 6 lipca 2021 r. do godz. 12.00 wpłynęło 6 ofert. Najniższą ofertę na poszczególne części
złożył/o: Część I. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „DEMEX2” Krzysztof Włóczyk, Borowe
ul.  Wręczycka  133,  na  kwotę:  38  000,00  zł.  Część  II.  Przedsiębiorstwo  Usługowo-Handlowe
„DEMEX2” Krzysztof Włóczyk, Borowe ul. Wręczycka 133, na kwotę: 33 000,00 zł. Część III.
MOTOMIX  Łukasz  Jeziorowski,  Olesno  ul.  Kluczborska  30,  na  kwotę:  67  900,00  zł.
16 lipca 2021 r. Zamawiający unieważnił postępowanie. Oferty 3 wykonawców zostały odrzucone,
a pozostałe oferty przewyższały kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia. 

28  lipca  2021  r.  ponownie  ogłoszono  przetarg  nieograniczony  na  realizację  zadania:  Dowóz
uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Przystajń w roku szkolnym 2021/2022. Do terminu
składania ofert,  czyli  5 sierpnia  2021  r.  do  godz.  12.00 wpłynęły 4 oferty.  Najniższą ofertę  na
poszczególne części złożył: Część I. MOTOMIX Łukasz Jeziorowski, Olesno ul. Kluczborska 30,
na kwotę: 46 700,00 zł. Część II. MOTOMIX Łukasz Jeziorowski, Olesno ul. Kluczborska 30, na
kwotę: 32 700,00 zł.  Część III. MOTOMIX Łukasz Jeziorowski, Olesno ul. Kluczborska 30, na
kwotę:  65 600,00 zł.  Cena wykonania  przedmiotu  zamówienia  ogółem wynosi:  145 000,00 zł.
11 sierpnia 2021 r. Zamawiający wybrał najkorzystniejsze oferty ww. firmy. 

Obwieszczenie  dot.    „Budowy tranzytu kanalizacji  sanitarnej  wraz z  przepompownią  ścieków  
Kostrzyna – Kuźnica Stara realizowanego przez Gminę Przystajń”  :  
….

5 lipca  2021 r.  Wójt  Gminy Przystajń wydał  obwieszczenie o zawiadomieniu,  że dnia 28 czerwca
2021  r.  wpłynął  wniosek  firmy  BIO-PROJEKT  -  Biuro  Projektowo-Usługowe  S.C.,  Opole,
ul.  Katowicka,  która  działa  w  imieniu  i  na  rzecz  Gminy  Przystajń,  w  sprawie  wydania  decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:  „Budowie
tranzytu  kanalizacji  sanitarnej  wraz  z  przepompownią  ścieków  Kostrzyna  –  Kuźnica  Stara
realizowanego przez Gminę Przystajń”. Uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnie, bądź elektronicznej
można składać w terminie 30 dni, tj. od 5 lipca 2021 r. do 3 sierpnia 2021 r.,  na adres: Urząd Gminy
Przystajń  ul.  Częstochowska  5,  pokój  nr  11,  tel.  034  3191153  wewnętrzny  111,
srodowisko@gminaprzystajn. 

Wykonanie  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  dla  zadania  „Poprawa  zaopatrzenia
w wodę pitną dla południowej części Gminy Przystajń”:
.

13 lipca  2021 r.  ogłoszono zapytanie  ofertowe na  realizację  zadania:  Wykonanie  dokumentacji
projektowo-kosztorysowej dla zadania „Poprawa zaopatrzenia w wodę pitną dla południowej części
Gminy Przystajń”. Do terminu składania ofert,  czyli  21 lipca  2021  r.  do  godz.  14.30 wpłynęły
4  oferty.  Najniższą  ofertę  złożyła  firma:  „EKOZET”  Jarkiewicz  Januszewski  Spółka  Jawna,
na kwotę: 79 000,00 zł. 23 lipca 2021 r. Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę ww. firmy. 

mailto:srodowisko@gminaprzystajn


Wymiana bram garażowych w budynku OSP w Przystajni:
.

13  lipca  2021  r.  ogłoszono  zapytanie  ofertowe  na  realizację  zadania:  Wymiana  bram  garażowych
w budynku OSP w Przystajni w ramach przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierającego
działalność ochotniczych straży pożarnych z WFOŚiGW w Katowicach. Kwota dotacji: 18 600,00 zł.
Do terminu składania ofert, czyli 22 lipca  2021  r. do  godz. 12.00 wpłynęły 3 oferty. Najniższą ofertę
złożyło:  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  Dach-Pol,  Częstochowa,  na  kwotę:
42 791,70 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na   wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy  
Szkolnej w Przystajni  :      
.  

14 lipca 2021 r.  ogłoszono zapytanie  ofertowe na realizację  zadania:  Opracowanie dokumentacji
projektowo - kosztorysowej na wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Szkolnej w Przystajni. Do terminu
składania ofert, czyli 21 lipca 2021 r. do godz. 12.00 wpłynęły 2 oferty. Najniższą ofertę złożyło:
P.P.H.U. "ELFACH" S.C., Biała 125, na kwotę: 6 949,50 zł. 

Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim:

22 lipca 2021 r na stronie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ukazała się lista
wniosków zakwalifikowanych  do  dofinansowania  w  ramach  programu  Sportowa  Polska.  Jedną
z Gmin, które otrzymają dofinansowanie w bieżącym roku jest Gmina Przystajń, a zadanie dotyczy
Budowy  nowej  Sali  Gimnastycznej  przy  Szkole  Podstawowej  w  Borze  Zajacińskim.
Zadanie polega na budowie nowej pełnowymiarowej Sali Gimnastycznej połączonej z istniejącymi
budynkami Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym. Część sportowa obiektu czyli sala
gimnastyczna  składa  się  z  boiska  wielofunkcyjnego  do  rozgrywek  zespołowych:  boiska  do
koszykówki, piłki nożnej halowej, piłki ręcznej i siatkówki, z możliwością podziału na dwa odrębne
boiska do siatkówki oraz rozgrywek w tenisa ziemnego. Płyta wydzielona pod boiska ma wymiary
30,4/15,1, pozostała część stanowi strefę bezpieczeństwa oraz w południowej części sali rozkładaną
widownię dla 94 osób. Część Sali stanowiąca zaplecze sanitarno-szatniowe i techniczne przewiduje
dwa zespoły  sanitarno-szatniowe  (damski  i  męski)  dla  uczniów i  uczestników rozgrywek,  oraz
zespół sanitarno-szatniowy dla osób niepełnosprawnych, dwa zespoły sanitarne (damski i męski)
dla  widowni  oraz  toaletę  dla  osób  niepełnosprawnych,  pokój  dla  nauczyciela  z  sanitariatem,
2  magazyny  sprzętu  sportowego,  pomieszczenie  techniczno-sterownicze,  pomieszczenie
porządkowe  oraz  komunikację.  Rozwiązania  komunikacyjne  umożliwiają  nieograniczone
użytkowanie obiektu poza czasem działania Szkoły i Przedszkola,  a także umożliwia dostęp do
części  sanitarnej  od  strony  boiska  sportowego.  Przedmiotem  zadania  będzie  również
uporządkowanie otoczenia nowego budynku. Ostatnim elementem zadania będzie dostawa i montaż
wyposażenia stałego oraz ruchomego związanego z funkcją sportową obiektu. Przewidywany czas
budowy to lata 2021-2023. 
.
27  lipca  2021  r.  ogłoszono  przetarg  nieograniczony  na  realizację  zadania:  Budowa  Sali
Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim. Do terminu składania ofert, czyli
13 sierpnia 2021 r.  do godz. 14.00 wpłynęło 8 ofert. Najniższą ofertę złożył: Zakład Techniczno-
Budowlany POLBAU Sp. z o.o., Opole ul. Grunwaldzka 25, na kwotę: 5 675 972,02 zł.

Rozbudowa infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przystajń:

30 lipca  ogłoszono zapytanie ofertowe na realizację zadania:  Rozbudowa infrastruktury oświetlenia
ulicznego  na  terenie  Gminy  Przystajń.  Do  terminu składania ofert,  czyli  6  sierpnia  2021  r.  do
godz. 12.00 wpłynęły 3 oferty. Najniższą ofertę złożył: Robert Ignasiak, na kwotę: 45 423,90 zł.



Otwarty konkurs ofert na realizację projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi
kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń:

11 sierpnia 2021  r.  ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację projektów tworzących warunki
sprzyjające  rozwojowi  kultury  fizycznej  na  terenie  Gminy  Przystajń.  Wysokość  środków
finansowych  przeznaczonych  na  dotację  w  ramach  ogłoszonego  konkursu  projektów  wynosi
40 000,00 zł. Termin składania wniosków o udzielenie dotacji: 20 sierpnia 2021 r., godz. 15.00.

Opracowanie  audytu  dostępności  architektonicznej,  informacyjno-komunikacyjnej  oraz
cyfrowej dla Urzędu Gminy Przystajń:

13  sierpnia  2021  r.  ogłoszono  zapytanie  ofertowe  na  realizację  zadania:  Opracowanie  audytu
dostępności  architektonicznej,  informacyjno-komunikacyjnej  oraz  cyfrowej  dla  Urzędu  Gminy
Przystajń. Termin składania ofert: 20 sierpnia 2021 r., godz. 12.00.

Złożono  3  wnioski  o  dofinansowanie  z    Rządowego  Funduszu  Polski  Ład  -    Programu  
Inwestycji Strategicznych na  :  

1. Budowę kanalizacji w miejscowości Kostrzyna (możliwe dofinansowanie 95 %). 
2. Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Bór Zajaciński (możliwe dofinansowanie 95 %).
3.  Kontynuację  wymiany  oświetlenia  ulicznego  na  terenie  Gminy  Przystajń  (możliwe
dofinansowanie 90 %).

Przyjęto     projekt     uchwały     w     sprawie  :  
...

1. powierzenia zadań własnych Gminy w zakresie gospodarki komunalnej, 
2. zmiany  uchwały  Nr  XXXIII.282.2017  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  13  listopada  2017  r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, 
3. zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2021 rok,
4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2021-2030.

                                                                                                               Wójt Gminy Przystajń
                                                                                 
                                                                                                                    Henryk Mach
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