
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
od 10 lipca 2018 r. do 3 września 2018 r.

Zarządzenia Wójta:

1. Nr  72/2018  z  dnia  10  lipca  2018  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń,

2. Nr 73/2018 z dnia 12 lipca 2018 r.  w sprawie powołania członków komisji  egzaminacyjnej 
w  celu  przeprowadzenia  postępowania  egzaminacyjnego  dla  nauczycieli  ubiegających  się 
o stopień awansu nauczyciela mianowanego, 

3. Nr  74/2018  z  dnia  16  lipca  2018  r.  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy  Przystajń  na 
2018 rok,

4. Nr  75/2018  z  dnia  16  lipca  2018  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń,

5. Nr 76/2018 z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 rok,
6. Nr  77/2018  z  dnia  24  lipca  2018  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek 

budżetowych Gminy Przystajń,
7. Nr 78/2018 z dnia 25 lipca 2018 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  79/2018  z  dnia  3  sierpnia  2018  r.  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy  Przystajń  na 
2018 rok,

9. Nr  80/2018  z  dnia  3  sierpnia  2018  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń,

10. Nr  81/2018  z  dnia  13  sierpnia  2018  r.  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy Przystajń  na 
2018 rok,

11. Nr  82/2018  z  dnia  13  sierpnia  2018  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń,

12. Nr  83/2018  z  dnia  20  sierpnia  2018  r.  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy Przystajń  na 
2018 rok,

13. Nr  84/2018  z  dnia  20  sierpnia  2018  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń,

14. Nr  85/2018  z  dnia  21  sierpnia  2018  r.  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy Przystajń  na 
2018 rok,

15. Nr 86/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania 
budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej 
Prognozy Finansowej łącznie z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji 
o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury,

16. Nr 87/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.  w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych w Urzędzie Gminy Przystajń,

17. Nr  88/2018  z  dnia  30  sierpnia  2018  r.  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy Przystajń  na 
2018 rok,

18. Nr  89/2018  z  dnia  30  sierpnia  2018  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń,

19. Nr 90/2018 z dnia  30 sierpnia 2018 r.  w sprawie  powołania  składu osobowego komisji  do 
likwidacji druków ścisłego zarachowania.

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 odbył się 10 lipca 2018 r. o godz. 9.00. Dyrektorem 
ponownie została Pani Jolanta Berg.



Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Przystajń i Bór Zajaciński:

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. Do terminu składania ofert, czyli 10 lipca 2018 r. wpłynęła na 
część I - 1 oferta, na część II – 3 oferty, na część III – 6 ofert, na część – IV – 3 oferty. 

Miejscowy     Plan     Zagospodarowania     Przestrzennego  :  

W dniach od 25 lipca 2018 r. do 14 sierpnia 2018 r., w siedzibie Urzędu Gminy Przystajń, Przystajń 
ul.  Częstochowska 5,  w godzinach pracy Urzędu Gminy był  wyłożony do publicznego wglądu 
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  obejmującego obszar w granicach 
administracyjnych gminy Przystajń z wyłączeniem obszarów wskazanych na rysunku planu, które 
będą poddane procesowi opiniowania w drugim etapie,  wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko (sporządzonego zgodnie z uchwałą Nr XI.102.2015  Rady Gminy Przystajń z dnia 
26  października 2015  r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego). Dyskusja publiczna nad przyjętymi w sporządzonym projekcie 
rozwiązaniami odbyła się w dniu 6  sierpnia 2018  r.,  w siedzibie Urzędu Gminy Przystajń 
o godz. 15.00. Uwagi należało 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 29 sierpnia 2018 r.  Uwagi można było  składać 
również w postaci elektronicznej,  z zachowaniem warunków określonych w art. 18 ust. 3  ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Modernizacja     obiektów     zabytkowych     na     terenie   G  miny     Przystajń  :  

26 lipca 2018 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na „Modernizację obiektów zabytkowych na terenie 
Gminy  Przystajń”.  Przedmiotem  zamówienia  jest  modernizacja  obiektów  zabytkowych 
zlokalizowanych  na  terenie  Gminy  Przystajń:  Kapliczki  w  Podłężu  Szlacheckim,  Sukiennic 
w  Przystajni  oraz  Kapliczki  w  Przystajni.  Zamówienie zostało podzielone na dwa zadania: 
Zadanie 1. Modernizacja budynku Kapliczki w Podłężu Szlacheckim. 
Zadanie 2.  Malowanie elewacji budynku Sukiennic w Przystajni.  Wymiana elewacji budynku 
Kapliczki w Przystajni. 
Do terminu składania ofert,  czyli do 10  sierpnia 2018  r.,  do godz. 12.00 na zadanie 1  wpłynęły 
2 oferty, a na zadanie 2 wpłynęły 3 oferty.

Zwrot     podatku     akcyzowego     zawartego     w     cenie     oleju     napędowego     zużytego     do     produkcji   
rolnej     w   2018   r  .:  

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji 
rolnej w 2018 r. w II terminie należało złożyć od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. do wójta, 
burmistrza lub prezydenta miasta,  w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz 
z fakturami VAT (lub ich kopiami)  stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 
1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r.
Limit zwrotu podatku w 2018 r. wynosi 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych.
Roczny limit to 86 litrów oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych. 
Stawka zwrotu do 1 litra oleju napędowego w 2018 r. wynosi 1,00 zł.
Kwota zwrotu podatku akcyzowego wypłacana będzie w terminie:  2 – 31  października 2018  r. 
gotówką w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.



Nabór     na   wolne   stanowisko     pracy     ds  .   księgowości     budżetowej     w     Urzędzie     Gminy     Przystajń  :  

21 sierpnia 2018 r.  ogłoszono nabór na stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej w Urzędzie 
Gminy Przystajń. Dokumenty aplikacyjne można było składać do 3 września 2018 r. do godz.10.00. 
Kandydatem  spełniającym  wymogi  formalne  określone  w  ogłoszeniu  o  naborze  jest  Pani 
Magdalena Grajcar  zam.  Przystajń.  Test kwalifikacyjny i rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 
4 września 2018 r. o godz. 10.00.

Przyjęto     projekt     uchwały     w     sprawie  :  

1. zmiany  uchwały  Nr  XIX.140.2012  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  1  października  2012  r. 
w  sprawie  określenia  przystanków  komunikacyjnych,  których  właścicielem  jest  Gmina 
Przystajń udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad 
korzystania z tych przystanków,

2. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy 
Przystajń,

3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
4. zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 rok,
5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2018-2028,
6. przekazania składników mienia komunalnego do zarządzania sołectwu Dąbrowa. 

                                                                                                               Wójt Gminy Przystajń
                                                                                 
                                                                                                                    Henryk Mach


