
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
od  27 września 2017 r. do 12 listopada 2017 r.

Zarządzenia     Wójta  :  

1. Nr 85/2017  z dnia 27  września 2017  r.  w sprawie zmiany planów finansowych jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń,

2. Nr 86/2017 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 87/2011 Wójta Gminy 
Przystajń z dnia 27  grudnia 2011  r.  w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad 
(polityki) rachunkowości z późn. zm.,

3. Nr 87/2017  z dnia 29  września 2017  r.  w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 
2017 rok,

4. Nr 88/2017  z dnia 29  września 2017  r.  w sprawie zmiany planów finansowych jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń, 

5. Nr 89/2017  z dnia 5  października 2017  r.  w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 
2017 rok,

6. Nr 90/2017  z dnia 5  października 2017  r.  w sprawie zmiany planów finansowych jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń, 

7. Nr 91/2017 z dnia 6 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania dokumentów 
dotyczących ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Przystajń,

8. Nr 92/2017  z dnia 10  października 2017  r.  w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 
2017 rok,

9. Nr 93/2017  z dnia 10  października 2017  r.  w sprawie zmiany planów finansowych jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń,

10. Nr 94/2017 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Przystajń na lata 2017-2024,

11. Nr 95/2017  z dnia 10  października 2017  r.  w sprawie organizacji i zasad działania systemu 
wykrywania i alarmowania w Gminie Przystajń,

12. Nr 96/2017  z dnia 12  października 2017  r.  w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 
2017 rok,

13. Nr 97/2017  z dnia 12  października 2017  r.  w sprawie zmiany planów finansowych jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń,

14. Nr 98/2017 z dnia 18 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 
na temat projektu Programu współpracy Gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018,

15. Nr 99/2017  z dnia 23  października 2017  r.  w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 
2017 rok,

16. Nr 100/2017 z dnia 23 października 2017 r.  w sprawie zmiany planów finansowych jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń,

17. Nr 101/2017 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 
2017 rok,

18. Nr 102/2017 z dnia 30 października 2017 r.  w sprawie zmiany planów finansowych jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń,

19. Nr 103/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie Zimowego utrzymania dróg gminnych na 
terenie gminy Przystajń, 

20. Nr  104/2017  z  dnia  31  października  2017  r.  w  sprawie  polityki  bezpieczeństwa  danych 
osobowych  i  instrukcji  zarządzania  systemem  informatycznym  służącym  do  przetwarzania 
danych osobowych.

 

Przebudowa     drogi     dojazdowej     do     pól     w     miejscowości     Bagna  :  

8  sierpnia 2017  r.  ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane w ramach zadania: 
„Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Bagna”. 9  października 2017 r.  udzielono 
zamówienia firmie ADAC-LEWAR Sp.  z o.o.  Przystajń ul.  Słoneczna 5  na kwotę: 338 250,00  zł 
brutto.



Sprzedaż     nieruchomości     gminnych  :  

30  sierpnia 2017  r.  ogłoszono II przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przystajń -  nieruchomość gruntowa składająca się 
z działki nr ewid. 91 o pow. 4,0410 ha, obręb Mrówczak, położonej w Mrówczaku. 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 67  000,00  zł.  Przetarg odbył się w dniu 
6  października 2017  r.  o godz. 10.00  w siedzibie Urzędu Gminy Przystajń (sala konferencyjna). 
Warunkiem przystąpienia do przetargu było wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 
6 700,00 zł do dnia 2 października 2017 r. Nikt nie przystąpił do przetargu.

1  września 2017  r.  ogłoszono I przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na sprzedaż 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przystajń -  nieruchomość gruntowa składająca się 
z działki nr ewid. 115/2 o pow. 0,3057 ha, obręb Kuźnica Nowa, położonej w Kuźnicy Nowej. 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 20  000,00  zł.  Przetarg odbył się w dniu 
6  października 2017  r.  o godz. 11.00  w siedzibie Urzędu Gminy Przystajń (sala konferencyjna). 
Warunkiem przystąpienia do przetargu było  wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 
2 000,00 zł do dnia 2 października 2017 r. Nikt nie przystąpił do przetargu.

Budowa     przydomowych     oczyszczalni     ścieków     w     Gminie     Przystajń  :  

21  września 2017  r.  ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane w ramach zadania: 
„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przystajń”.  Do terminu składania ofert, 
czyli 9  października 2017  r.  do godz.  12.00  wpłynęły 4  oferty.  Najniższa przedstawiona oferta 
została złożona przez firmę EMKAN-PRO Krzysztof Murawski Pstrągi Gniewoty 6  na kwotę 
1 722 000,00 zł brutto. 

Konsultacje     projektu  :  "  Program     współpracy     Gminy     Przystajń     z     organizacjami   
pozarządowymi     oraz     innymi     podmiotami     prowadzącymi     działalność     pożytku     publicznego     na   
2018   rok  ":  

18  października 2017  r.  ogłoszono konsultacje projektu: "Program współpracy Gminy Przystajń 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2018 rok".  Wszelkie wnioski,  propozycje i opinie dotyczące projektu można było 
zgłaszać do pełnomocnika Wójta Gminy Przystajń ds.  Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi w okresie od 18  października 2017  r.  do 3  listopada 2017  r.,  telefonicznie (pod 
numerem tel. 34 3191153), drogą mailową na adres gzk  @  gminaprzystajn  .  pl  , listownie lub osobiście 
(adres: Gmina Przystajń, Przystajń, ul. Częstochowska 5, pokój nr 16). 

Zimowe     utrzymanie     dróg     gminnych     na     terenie     gminy     Przystajń     w     sezonie   2017/2018:  

30 października 2017 r. ogłoszono zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "Zimowe utrzymanie 
dróg gminnych na terenie gminy Przystajń w sezonie 2017/2018".  Teren objęty akcją zimowego 
utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych w zakresie odśnieżania dróg gminnych i parkingów 
został podzielony na VI zadań. 
Rejony odśnieżania dróg gminnych:
Zadanie     -   Rejon     nr   1  
-  obejmuje odśnieżanie dróg gminnych,  placów i parkingów na terenie miejscowości:  Przystajń 
ul.  Polna,  ul.  Leśna,  ul. Kwiatowa,  ul.  Targowa –  droga wewnętrzna,  ul.  Słoneczna,  ul.  Pamięci 
Katynia, ul. Rynek, Mrówczak, Kostrzyna.
Zadanie     -   Rejon     nr   2  
-  obejmuje odśnieżanie dróg gminnych,  placów i parkingów na terenie miejscowości:  Przystajń 
ul. Widawa, ul. Sojczyńskiego, ul. Kolejowa, ul. Ogrodowa, Bagna, Kuźnica Stara, Mrówczak.
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Zadanie     -   Rejon     nr   3  
-  obejmuje odśnieżanie dróg gminnych,  placów i parkingów na terenie miejscowości:  Przystajń 
ul.  Szkolna,  ul.  Krótka,  ul.  Polna,  ul.  Boczna,  ul.  Przemysłowa,  Antonów,  Kuźnica Nowa,  Stany, 
Stany ul. Galińskie, Podłęże Szlacheckie.
Zadanie     -   Rejon     nr   4  
-  obejmuje odśnieżanie dróg gminnych,  placów i parkingów na terenie miejscowości:  Brzeziny, 
Wilcza Góra, Bór Zajaciński, Bór Zajaciński ul. Węzina, Wrzosy, Siekierowizna.
Zadanie     -   Rejon     nr   5  
-  obejmuje odśnieżanie dróg gminnych,  placów i parkingów na terenie miejscowości:  Bór 
Zajaciński, Dąbrowa, Ługi-Radły ul. Kościelna.
Zadanie     -   Rejon     nr   6  
-  obejmuje odśnieżanie dróg gminnych,  placów i parkingów na terenie miejscowości:  Ługi-Radły 
ul. Kościelna, ul. Leśna, Kamińsko, Kamińsko ul. Kluczna.
Termin wykonania przedmiotu umowy od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2018 r. 
Do terminu składania ofert, czyli 6 listopada 2016 r. do godz. 17.00 wpłynęło 6 ofert. Umowy nie 
zostały jeszcze podpisane. 

Lokalny     Program     Rewitalizacji     dla     Gminy     Przystajń  :  

Gmina Przystajń przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 
Przystajń na lata 2018-2022, który posłuży do scharakteryzowania głównych problemów i potrzeb 
Gminy,  a także do rozwiązywania tych problemów i zaspokajania potrzeb.  Lokalny Program 
Rewitalizacji jest też dokumentem,  który umożliwi w przyszłości korzystanie ze środków 
zewnętrznych w tym Unii Europejskiej. 
Prosimy o wypełnienie ankiety na potrzeby opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji 
dla Gminy Przystajń na lata 2018-2022.  Wyniki ankietyzacji będą wykorzystane 
w procesie diagnozy i analizy stanu istniejącego,  wyznaczenia obszaru zdegradowanego 
i rewitalizacji oraz sformułowania celów i potencjalnych projektów.  Wypełnioną ankietę 
prosimy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Przystajń lub przesłać na  adres e-mail: 
inwestycje  @  gminaprzystajn  .  pl   do dnia 24 listopada 2017 r.

Usuwanie     wyrobów     zawierających     azbest     w     roku   2017:  

Zakończono realizację zadania usuwanie wyrobów zawierających azbest w roku 2017. 
Łącznie usunięto i unieszkodliwiono 165  ton odpadów niebezpiecznych na kwotę 59 856,00  zł. 
Gmina uzyskała dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach na przedmiotowe zadanie w wysokości 100 % poniesionych kosztów. 

„  Poprawa     gospodarki     wodno  -  ściekowej     w     Gminie     Przystajń     poprzez     budowę     kanalizacji   
sanitarnej     w     miejscowościach     Antonów  ,    Kuźnica     Nowa     oraz     budowę     dodatkowego     zbiornika   
na     wodę     pitną     na     stacji     uzdatniania     wody     w     miejscowości     Przystajń  ”:  

25  października  2017  r.  Zarząd  Województwa  Śląskiego  dokonał  aktualizacji  informacji 
o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”  w ramach 
poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,  ulepszaniem lub rozbudową 
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie 
energii”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW). 
Gmina Przystajń uzyskała 4  miejsce na liście.  Wysokość dofinansowania na zadanie „Poprawa 
gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Przystajń poprzez budowę kanalizacji sanitarnej 
w miejscowościach Antonów, Kuźnica Nowa oraz budowę dodatkowego zbiornika na wodę pitną 
na stacji uzdatniania wody w miejscowości Przystajń” wynosi 1 745 384,00 zł. 

mailto:inwestycje@gminaprzystajn.pl


I     Rowerowy     Rajd     Niepodległości  :  

11  listopada 2017 r.  odbył się I Rowerowy Rajd Niepodległości zorganizowany przez Gminę 
Przystajń.  Rajd rozpoczął się z parkingu przy Urzędzie Gminy Przystajń,  ul.  Częstochowska 5 
o godz. 10.00. Trasa rajdu wynosiła 28 km. 
Trasa rajdu (dawnym pograniczem zaborów) przedstawiała się następująco: Przystajń – Mrówczak 
–  Michalinów –  Podłęże Szlacheckie –  Bodzanowice –  Wichrów –  Starokrzepice –  Podłęże 
Królewskie – Podłęże Szlacheckie – Kuźnica Nowa – Przystajń. 

Uroczystości     z     okazji     Dnia     Niepodległości  :  

11 listopada 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni o godz. 18.00 
odbył się występ młodzieży szkolnej i koncert orkiestry dętej w Przystajni.  

Turniej     Piłki     Siatkowej  :  

12 listopada 2017 r. na Hali Sportowej w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przystajni 
o godz. 10.00 odbył się XI Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Przystajń z okazji Dnia 
Niepodległości. 

Przyjęto     projekt     uchwały     w     sprawie  :  

1. zmiany Uchwały Nr XXXII.273.2017  Rady Gminy Przystajń z dnia 27  września 2017  r. 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Przystajni w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową im. Marii Konopnickiej w Przystajni,

2. zmiany Uchwały Nr XXXII.274.2017  Rady Gminy Przystajń z dnia 27  września 2017  r. 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły 
Podstawowej im.  Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim w ośmioletnią Publiczną Szkołę 
Podstawową im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim,

3. obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
4. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
5. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości –  działki nr ewid.  71/7 

w m. Ługi-Radły,
6. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości –  działki nr ewid.  71/2,  90/1,  90/2, 

90/10 oraz 90/15 w m. Ługi-Radły,
7. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości – działki nr ewid. 70/3, 70/7, 89/1, 89/3 

oraz 89/10 w m. Ługi-Radły, 
8. zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok,
9. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2017-2024,
10.udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oleskiego,
11. uchwalenia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.

                                                                                                               Wójt Gminy Przystajń
                                                                                 
                                                                                                                    Henryk Mach


