
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
od 28 maja 2018 r. do 19 czerwca 2018 r.

Zarządzenia Wójta:

1. Nr  59/2018  z  dnia  28  maja  2018  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń,

2. Nr  60/2018 z  dnia  11 czerwca  2018 r.  w sprawie  zmian w budżecie  Gminy Przystajń na 
2018 rok,

3. Nr  61/2018  z  dnia  11  czerwca  2018  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń,

4. Nr  62/2018  z  dnia  11  czerwca  2018  r.  w sprawie  ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na 
realizację projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej  na terenie 
Gminy Przystajń, 

5. Nr 63/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora 
Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni, 

6. Nr  64/2018  z  dnia  15  czerwca  2018  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.

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

7  maja  2018  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  16  maja  2018  r. 
godz.  12.00  wpłynęły  3  oferty.  Ofertę  złożył:  Klub  Sportowy  „Płomień-Przystajń”,  Przystajń 
ul.  Częstochowska  5;  Uczniowski  Klub  Sportowy Akademia  Sportu,  Kłobuck  ul.  Zielona  3/9 
i  Stowarzyszenie Nasze Dzieci  przy Szkole Podstawowej im. Marii  Konopnickiej  w Przystajni, 
Przystajń ul. Szkolna 9. Po dokonaniu oceny formalnej dwie z ofert zostały odrzucone, z uwagi na 
niezgodność  z  warunkami  udziału  w ogłoszonym konkursie.  Dotację  otrzymał:  Klub Sportowy 
„Płomień-Przystajń”, Przystajń, ul. Częstochowska 5, na kwotę 32 500,00 zł brutto. 

11 czerwca 2018  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 
7  500,00  zł.  Do  terminu  składania  wniosków  o  udzielenie  dotacji,  czyli  19  czerwca  2018  r. 
do godz. 12.00 wpłynęła 1 oferta.  Ofertę złożył:  Uczniowski Klub Sportowy Akademia Sportu, 
Kłobuck ul.  Zielona  3/9.  Oferta  spełniła  wymogi  formalne  i  merytoryczne i  w związku z tym 
Uczniowski Klub Sportowy Akademia Sportu otrzymał dotację na kwotę 7 500,00 zł brutto. 

Emisja     obligacji     komunalnych  :  

6 czerwca 2018 r. ogłoszono zaproszenie do udziału w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji 
komunalnych.  Przedmiotem  konkursu  jest  świadczenie  kompleksowych  usług  związanych 
z  pełnieniem  funkcji  Agenta  Emisji  obligacji  komunalnych  dla  Gminy  Przystajń  na  kwotę 
6 750 000,00 zł. Termin składania ofert: 2 lipca 2018 r. do godz. 13.45. 



Gminny     Dzień     Dziecka     i     X     Jubileuszowy     Rajd     Rowerowy   „10    lat     rowerem     przez     Gminę   
Przystajń  ”:  

10  czerwca 2018  r.  odbył się Gminny Dzień Dziecka na stadionie sportowym w Przystajni 
ul. Bór 19 i X Jubileuszowy Rajd Rowerowy „10 lat rowerem przez Gminę Przystajń”. Trasa rajdu 
wynosiła 33 km, rozpoczynała się o godz. 11.00 z Rynku w Przystajni.

Zmiany     w     gospodarce     odpadami     od   1   lipca   2018   r  .:  

Z dniem 1  lipca 2018  r.  zmienia się przedsiębiorca odbierający odpady od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych i rekreacyjno-wypoczynkowych.  W związku z powyższym obecny 
wykonawca podczas ostatniego miesiąca wykonywania usługi w czerwcu będzie zabierał pojemniki 
będące jego własnością.  Nowy odbiorca odpadów działający pod nazwą PZOM STRACH 
z siedzibą w Konopiskach ul.  Przemysłowa 7 ma obowiązek dostarczyć pojemniki w terminie do 
22  czerwca 2018  r.  Z dniem 1  lipca 2018  r.  ulegają zmianie zasady segregacji odpadów oraz 
kolorystyka worków, obowiązujące na terenie Gminy Przystajń.

Usuwanie  azbestu  w  2018  r.  ze  środków  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach:

Gmina Przystajń otrzymała dotację w wysokości 100 % na zadania związane z usuwaniem azbestu 
w  2018  r.  ze  środków  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej 
w  Katowicach.  W  zapytaniu  ofertowym  wyłoniono  Wykonawcę  działającego  pod  nazwą 
Środowisko i Innowacje z siedzibą w Warszawie ul. Marynarska 15. W dniu 13 czerwca 2018 r.  
podpisano umowę i Wykonawca rozpoczął przygotowania do realizacji usługi, w tym uzgadnianie 
z  właścicielami  nieruchomości  terminów usuwania  azbestu  z  poszczególnych obiektów.  Termin 
zakończenia inwestycji to 20 września 2018 r. 

Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni:

15 czerwca 2018 r. ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego 
w Przystajni. Termin składania ofert: 6 lipca 2018 r. do godz. 15.00.

Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Przystajń i Bór Zajaciński:

15  czerwca  2018  r.  ogłoszono  zapytanie  ofertowe  na  „Budowę  Otwartych  Stref  Aktywności 
w miejscowości  Przystajń i  Bór Zajaciński.  Przedmiot  zamówienia obejmuje dostawę i  montaż 
urządzeń Otwartej Strefy Aktywności w wersji rozszerzonej w miejscowościach Przystajń oraz Bór 
Zajaciński, to jest dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej, strefy relaksu i sprawnościowego 
placu zabaw. Termin składania ofert: 28 czerwca 2018 r. 

Przyjęto     projekt     uchwały     w     sprawie  :  

1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2017 rok,
2. zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
3. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy 

Przystajń,
4. zmiany uchwały nr IV.35.2015  Rady Gminy Przystajń z dnia 23  lutego 2015  r.  w sprawie 

określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Przystajń w zakresie 



odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi, 

5. zmiany Uchwały Nr XXXVI.311.2018  Rady Gminy Przystajń z dnia 26  lutego 2018  r. 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie  nieruchomości  –  działki  nr  ewid.  815/11,  815/13, 
815/15, 815/18, 815/20 w m. Przystajń, 

6. zmiany Uchwały  Nr  XXXVII.331.2018  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  19  marca  2018  r. 
w  sprawie  zaciągnięcia pożyczki  długoterminowej  na „Budowę  kanalizacji sanitarnej 
w miejscowościach Antonów, Kuźnica Nowa oraz budowę dodatkowego zbiornika na wodę 
pitną na stacji uzdatniania wody w miejscowości Przystajń”, 

7. zmiany  Uchwały  nr  XXXIX.341.2018  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  28  maja  2018  roku 
w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, 

8. zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 rok,
9. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2018-2028.

                                                                                                               Wójt Gminy Przystajń
                                                                                 
                                                                                                                    Henryk Mach


