
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
od 17 sierpnia 2021 r. do 16 września 2021 r.

Zarządzenia Wójta:

1. Nr  83.2021  z  dnia  17  sierpnia  2021  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek
budżetowych Gminy Przystajń,

2. Nr 84.2021 z dnia 17 sierpnia 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,

3. Nr  85.2021  z  dnia  20  sierpnia  2021  r.  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy  Przystajń  na
2021 rok,

4. Nr  86.2021  z  dnia  20  sierpnia  2021  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek
budżetowych Gminy Przystajń,

5. Nr  87.2021  z  dnia  20  sierpnia  2021  r.  w  sprawie  powołania  Komisji  Konkursowej  do
opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację projektów tworzących
warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń,

6. Nr 88.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Przystajń oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Przystajń na lata 2021 – 2030 za I półrocze 2021 r.,

7. Nr 89.2020 z dnia 30 sierpnia 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,

8. Nr  90.2021  z  dnia  8  września  2021  r.  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy  Przystajń  na
2021 rok,

9. Nr  91.2021  z  dnia  8  września  2021  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek
budżetowych Gminy Przystajń.

 

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. Do terminu składania wniosków o udzielenie dotacji, czyli 20 sierpnia 2021 r., do
godz.  15.00 wpłynęła  1  oferta.  Ofertę  złożył:  Klub  Sportowy  „Płomień-Przystajń”,  Przystajń
ul. Częstochowska 5. Konkurs został rozstrzygnięty. Umowa została podpisana. 

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. Do terminu składania ofert, czyli 20 sierpnia 2021 r., do godz. 12.00 wpłynęło 12 ofert.
Najniższą  ofertę  złożyła  firma:  P.  W.  Projekt,  Zamość  ul.  Elizy  Orzeszkowej  5/6  na  kwotę
4 895,40 zł. Umowa została podpisana.

Usuwanie odpadów rolniczych z terenu Gminy Przystajń:

Urząd  Gminy  Przystajń  planuje  pozyskać  dofinansowanie  na  usunięcie  odpadów rolniczych ze
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Zgodnie z regulaminem naboru NFOŚiGW dofinansowaniem objęty jest odbiór i zagospodarowanie
wyłącznie następujących odpadów: folia rolnicza, siatki i sznurek do owijania balotów, opakowania



po nawozach i typu Big Bag. Dofinansowanie ma charakter jednorazowy i nie obejmuje odpadów
innych niż wymienione, jak również odpadów wytworzonych po zakończeniu realizacji zadania.
...

Procedura uzyskania dofinansowania i usunięcia odpadów:
1) właściciele  gospodarstw rolnych (posiadacze odpadów) składają do Urzędu Gminy Przystajń
deklaracje przystąpienia do przedsięwzięcia w terminie  do 30 września 2021 r. (wzór deklaracji
można  uzyskać  w  siedzibie  Urzędu  Gminy  Przystajń  oraz  na  stronie  internetowej
www.gminaprzystajn.pl).
2)  Gmina  Przystajń  ubiega  się  o  uzyskanie  dofinansowania  w NFOŚiGW na  szacowaną  masę
odpadów.
3) Zarząd NFOŚiGW decyduje o wysokości dofinansowania biorąc pod uwagę przyjęte kryteria
wyboru.
4)  W  przypadku  uzyskania  dofinansowania  na  poziomie  zapewniającym  wykonanie
przedsięwzięcia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Gminą a NFOŚiGW.
5) Gmina dokonuje wybory wykonawcy (przedsiębiorcy) odpowiedzialnego za wykonanie usługi
odbioru i zagospodarowania odpadów.
6) Właściciele gospodarstw rolnych w wyznaczonym przez Gminę terminie dostarczają posiadane
odpady do wskazanego miejsca zbiórki.  Każdy posiadacz odpadów jest indywidualnie rozliczany
z ilości dostarczonych odpadów.
7) Dofinansowanie stanowi pomoc publiczną de minimis dla rolnictwa.

Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 678 030 S w miejscowości Wilcza Góra:

9 września 2021 r.  ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację  zadania:  Przebudowa drogi
dojazdowej do pól nr 678 030 S w miejscowości Wilcza Góra. Termin składania ofert: 24 września
2021 r. godz. 12.00.

Piknik Sportowy i Prozdrowotny:
.

12  września  2021  r.  na  rynku  w  Przystajni  i  placu  GOKSiR  odbył  się  piknik  Sportowy
i Prozdrowotny.

Wymiana legalizacyjna wodomierzy w miejscowości Antonów:

W dniach  13-17  września  2021  r.  prowadzona  będzie  wymiana  legalizacyjna  wodomierzy
w  miejscowości  Antonów.  Upoważniona  do  wymiany  legalizacyjnej  jest  firma  Hydromax
W.  Myśliński  tel.  505602822.  Wymiana  legalizacyjna  wodomierza  głównego  jest  bezpłatna.
Odbiorcy  wody są  zobowiązani  do  udostępnienia  pomieszczenia  gdzie  znajduje  się  wodomierz
główny celem umożliwienia jego wymiany. 

Rajd Rowerowy dookoła Gminy Przystajń im. Bogusława Leszczyńskiego:

18 września 2021 r. (sobota) odbędzie się Rajd Rowerowy dookoła Gminy Przystajń im. Bogusława
Leszczyńskiego.  START godz. 10.00. Płyta rynku w Przystajni. Zapisy: Urząd Gminy Przystajń,
tel: 343191153 wew. 116 lub 730556855, e-mail: gzk@gminaprzystajn.pl.

Poprawa efektywności energetycznej budynku Remizy OSP Kuźnica Nowa:

Gmina  Przystajń  otrzymała  dofinansowanie  z  RPO  WSL na  zadanie  „Poprawa  efektywności
energetycznej budynku Remizy OSP Kuźnica Nowa”. 

 

mailto:gzk@gminaprzystajn.pl


Przyjęto     projekt     uchwały     w     sprawie  :  
...

1. określenia  rodzaju  dodatkowych  usług  świadczonych  przez  Gminę  Przystajń  w  zakresie
odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  i  zagospodarowania  tych
odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi,

2. zmiany uchwały nr XXIV.166.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie
szczegółowego  sposobu  i zakresu  świadczenia  usług  w zakresie  odbierania  odpadów
komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  położonych  na  terenie  Gminy  Przystajń
i zagospodarowania  tych  odpadów  w zamian  za  uiszczoną  przez  właścicieli  nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

3. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przystajń w roku szkolnym 2021/2022,
4. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – działki nr ewid. 141/5 w m. Dąbrowa,
5. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – działki nr ewid. 184/7 w m. Przystajń,
6. Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Przystajń,
7. zmiany  uchwały  Nr  XXXIII.282.2017  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  13  listopada  2017  r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, 
8. zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2021 rok,
9. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń.

                                                                                                               Wójt Gminy Przystajń
                                                                                 
                                                                                                                    Henryk Mach
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