
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
od 13 listopada 2017 r. do 17 grudnia 2017 r.

Zarządzenia Wójta:

1. Nr 105/2017 z dnia 13 listopada 2017 r.  w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 
2017 rok,

2. Nr 106/2017 z dnia  13 listopada 2017 r.  w sprawie zmiany planów finansowych jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń,

3. Nr 107/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej 
gminy na 2018 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem,

4. Nr 108/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Przystajń na lata 2018-2024,

5. Nr 109/2017 z dnia 27 listopada 2017 r.  w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 
2017 rok,

6. Nr 110/2017 z  dnia  27 listopada 2017 r.  w sprawie zmiany planów finansowych jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń,

7. Nr  111/2017  z  dnia  4  grudnia  2017  r.  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy  Przystajń  na 
2017 rok,

8. Nr  112/2017  z  dnia  4  grudnia  2017  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń,

9. Nr  113/2017  z  dnia  11  grudnia  2017  r.  w sprawie  zmian  w budżecie  Gminy Przystajń  na 
2017 rok,

10. Nr  114/2017  z  dnia  11  grudnia  2017  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń,

11. Nr 115/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji  społecznych 
dotyczących  projektu  „Lokalnego  Programu  Rewitalizacji  dla  Gminy  Przystajń  na  lata 
2018 -2022”.

Montaż     kotłów     na     biomasę   (  pellet  )   o     mocy     do   25  kW  :  

W dniach od 20  do 30  listopada 2017  r.  odbył się nabór osób chętnych -  właścicieli lub 
użytkowników budynków mieszkalnych,  zameldowanych na terenie Gminy Przystajń do udziału 
w projekcie: Montaż kotłów na biomasę (pellet) o mocy do 25kW. 
Dodatkowych informacji na temat programu udzielał Referat Inwestycji – pokój nr 11 i 17, I piętro 
budynku Urzędu Gminy Przystajń, tel. (34) 3191153, 3191154 wew. 111 i 117, gdzie można było 
uzyskać wzór deklaracji niezbędnej do uczestnictwa w programie. Deklaracje od mieszkańców były 
przyjmowane w terminie od 20 do 30 listopada 2017 r. w Urzędzie Gminy Przystajń w pokoju nr 11 
i 17. Obowiązywała kolejność zgłoszeń!

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 –  zadanie I”.  Do terminu 
składania ofert, czyli 9 października 2017 r. do godz. 12.00 wpłynęły 4 oferty. 20 listopada 2017 r. 
zamawiający  wybrał  najkorzystniejszą  ofertę  złożoną przez firmę EMKAN-PRO Krzysztof 
Murawski Pstrągi Gniewoty 6 na kwotę 1 722 000,00 zł brutto. 



Lokalny     Program     Rewitalizacji     dla     Gminy     Przystajń  :  

4  grudnia 2017  r.  o godz.  15.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Przystajń odbyły się 
konsultacje społeczne w formie warsztatów w zakresie przygotowania Lokalnego Programu 
Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na lata 2018-2022 dotyczące m.in.: 
− prezentacji wyników diagnozy dotyczącej problemów społecznych,  gospodarczych, 

środowiskowych, przestrzenno–funkcjonalnych oraz technicznych,
− wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
− propozycji wizji rozwoju oraz celów,  jak również przedsięwzięć podstawowych 
i uzupełniających ujętych w LPR.

Konsultacje     społeczne     projektu     Lokalnego     Programu     Rewitalizacji     dla     Gminy     Przystajń     na   
lata   2018 – 2022:  

Mieszkańcy oraz podmioty działające na terenie gminy proszone są do wzięcia udziału 
w  konsultacjach społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na 
lata 2018 - 2022. Instytucje,  organizacje pozarządowe i inne podmioty proszone są,  do zgłaszania 
własnych propozycji projektów (na Karcie projektu)  –  planowanych do realizacji na obszarze 
rewitalizacji.  Karty projektów oraz propozycję zmian lub zastrzeżenia do projektu Programu (na 
formularzu uwag) prosimy składać najpóźniej do dnia 22 grudnia 2017 r.  w Sekretariacie Urzędu 
Gminy Przystajń lub przesłać pod adresem e-mail:  inwestycje@gminaprzystajn.pl -  w tytule 
korespondencji prosimy o wpisanie „konsultacje społeczne LPR Przystajń”.

Miejscowy     Planu     Zagospodarowania     Przestrzennego  :  

W dniach od 6  grudnia 2017  r.  do 27  grudnia 2017  r., w siedzibie Urzędu Gminy Przystajń, 
Przystajń ul.  Częstochowska 5,  w godzinach pracy Urzędu Gminy jest wyłożony do publicznego 
wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  Dyskusja publiczna nad 
przyjętymi w sporządzonym projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19  grudnia 2017  r., 
w siedzibie Urzędu Gminy Przystajń o godz. 14.00. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta 
Gminy Przystajń  z  podaniem imienia  i  nazwiska  lub  nazwy jednostki  organizacyjnej  i  adresu, 
oznaczenia  nieruchomości,  której  uwaga  dotyczy,  w  nieprzekraczalnym  terminie  do  dnia 
11  stycznia  2018  r.  Uwagi można składać również w postaci elektronicznej,  z zachowaniem 
warunków określonych w art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Budowa     dodatkowego     zbiornika     rezerwowego     na     wodę     pitną     o     pojemności   300   m  ³     na     terenie   
ujęcia     wody     w     Przystajni     wraz     ze     zbiornikami     popłuczyn     w     formule     zaprojektuj     i     wybuduj  :  

30  listopada 2017  r.  ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane w ramach zadania: 
„Budowa dodatkowego zbiornika rezerwowego na wodę pitną o pojemności 300  m³ na terenie 
ujęcia wody w Przystajni wraz ze zbiornikami popłuczyn w formule zaprojektuj i wybuduj”. 
Do terminu składania ofert,  czyli 15  grudnia 2017  r.  do godz. 10.00 nie  wpłynęła żadna oferta. 
Przetarg ponownie zostanie ogłoszony. 

II Kiermasz Bożonarodzeniowy:

17 grudnia 2017 r. odbył się II Kiermasz Bożonarodzeniowy na Rynku w Przystajni zorganizowany 
przez Gminę Przystajń,  Gminny Ośrodek Kultury,  Sportu i  Rekreacji  w Przystajni oraz Parafię 
Rzymskokatolicką w Przystajni. 



Przyjęto     projekt     uchwały     w     sprawie  :  

1. zmiany uchwały nr XVIII.174.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń,  

2. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy 
Przystajń na 2018 rok,

3. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok,
4. zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok,
5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2017-2024,
6. budżetu Gminy Przystajń na 2018 rok,
7. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2018-2024,
8. przystąpienia do realizacji projektu: „Montaż instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł 

energii w Gminach Przystajń i Miedźno. 

                                                                                                               Wójt Gminy Przystajń
                                                                                 
                                                                                                                    Henryk Mach


