
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
od 20 czerwca 2018 r. do 9 lipca 2018 r.

Zarządzenia Wójta:

1. Nr  65/2018  z  dnia  20  czerwca  2018  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń,

2. Nr  66/2018  z  dnia  20  czerwca  2018  r.  w  sprawie  sporządzenia  wykazu  nieruchomości 
przeznaczonych  do  sprzedaży  -  lokal  użytkowy  z  ułamkowym  udziałem  w  wysokości 
2730/10000 w prawie własności części wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu - 
działki nr ewid. 415/7 w m. Podłęże Szlacheckie,

3. Nr 67/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Przystajń na lata 2018-2028,

4. Nr  68/2018  z  dnia  27  czerwca  2018  r.  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy  Przystajń  na 
2018 rok,

5. Nr  69/2018  z  dnia  27  czerwca  2018  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń,

6. Nr 70/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Ochrony 
Przed Powodzią Gminy Przystajń,

7. Nr  71/2018  r.  z  dnia  9  lipca  2018  r.  w  sprawie  powołania  komisji  konkursowej  w  celu 
przeprowadzenia  konkursu  na  stanowisko  dyrektora  Gminnego  Przedszkola  Publicznego 
w Przystajni. 

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. Do terminu składania ofert, czyli 6 lipca 2018 r. do godz. 14.00 wpłynęły 4 oferty. 
Wybrano ofertę Dom Maklerski Banku BPS Dorota Ambroziak, Warszawa ul. Grzybowska 81.

Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni:

15 czerwca 2018 r. ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego 
w Przystajni. Do terminu składania ofert, czyli 6 lipca 2018 r. do godz. 15.00  wpłynęła 1 oferta. 
Ofertę złożyła Pani Jolanta Berg. Konkurs odbędzie się dnia 10 lipca 2018 r. o godz. 9.00. 

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. Do terminu składania ofert, czyli 28 czerwca 2018 r. nie wpłynęła żadna oferta.

29 czerwca 2018 r. ogłoszono ponowne zapytanie ofertowe na „Budowę otwartej strefy aktywności 
w miejscowości Przystajń oraz w miejscowości 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: 10 lipca 2018 r.



Zgłaszanie     szkód     w     uprawach     rolnych     spowodowanych     suszą  :  

W związku z danymi Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, informującymi 
o wystąpieniu suszy na terenie Gminy Przystajń, dotyczącej uprawy zbóż jarych i ozimych Urząd 
Gminy  Przystajń  przyjmował  zgłoszenia  przez  rolników  szkód  w  uprawach  rolnych 
spowodowanych suszą. Szkody można było zgłaszać w Urzędzie Gminy Przystajń w pokoju nr 11 
do dnia 2 lipca 2018 r. Komisja ds. szacowania strat, powołana Zarządzeniem Wojewody Śląskiego 
dokonała oceny strat w terenie. W ramach pomocy poszkodowani rolnicy mogą otrzymać:

1. Niskooprocentowany kredyt preferencyjny na wznowienie produkcji rolnej,
2. Odroczenie, rozłożenie na raty bądź umorzenie w całości lub części składek w KRUS-ie, 
3. Odroczenie,  rozłożenie  na  raty  płatności  z  tytułu  umów  sprzedaży  i  dzierżawy 

nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, 
4. Ulgę w podatku rolnym na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa. 

Uproszczona     oferta     realizacji     zadania     publicznego  :  

28  czerwca 2018  r.  do Urzędu Gminy Przystajń wpłynęła "Uproszczona oferta realizacji zadania 
publicznego"  złożona przez Stowarzyszenie  Nasze  Dzieci  przy  Szkole  Podstawowej  im.  Marii 
Konopnickiej w Przystajni, Przystajń ul. Szkolna 9. 
29  czerwca  2018  r.  oferta  została  opublikowana  w  BIP Urzędu  Gminy Przystajń  i  na  stronie 
www.gminaprzystajn.pl. 
W terminie 7 dni od dnia opublikowania oferty można było zgłaszać uwagi (w pokoju nr 16 lub 19 
w  siedzibie  Urzędu  Gminy  Przystajń  lub  elektronicznie  na  skrzynkę:  gzk@gminaprzystajn.pl  )   
dotyczące oferty. Uwag nie zgłoszono. Niezwłocznie zostanie zawarta umowa ze Stowarzyszeniem.

Dożynki Gminne:

19 sierpnia 2018 r. (w niedzielę) odbędą się Dożynki Gminne na boisku sportowym w Przystajni.
Serdecznie zapraszamy Radnych oraz Sołtysów do udziału oraz zaangażowania się w dekorację 
dożynkową ulic naszej Gminy.

Podpisano przekazanie placu budowy na przebudowę drogi Przystajń ul.  Kwiatowa oraz budowę 
kanalizacji sanitarnej Przystajń ul.  Szkolna,  Antonów,  Kuźnica Nowa.  Mieszkańcy  zostaną 
powiadomieni o rozpoczęciu prac.

28  czerwca 2018  r.  z RPO otrzymaliśmy dofinansowanie na kwotę 912 615,39  zł dot.  budowy 
wodociągu Przystajń ul. Kwiatowa i budowy kanalizacji sanitarnej Przystajń ul. Szkolna.  

9 lipca 2018 r. wpłynęły 4 oferty na dowóz uczniów do szkół. Oferty są w trakcie oceny.  

Przyjęto     projekt     uchwały     w     sprawie  :  

1. uchylenia Uchwały Nr XL.352.2018  Rady Gminy Przystajń z dnia 20  czerwca 2018  r. 
w sprawie  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,

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

3. zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 rok.
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