
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
od 4 września 2018 r. do 23 września 2018 r.

Zarządzenia Wójta:

1. Nr  91/2018  z  dnia  4  września  2018  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń,

2. Nr  92/2018  z  dnia  7  września  2018  r.  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy Przystajń  na 
2018 rok,

3. Nr  93/2018  z  dnia  7  września  2018  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń,

4. Nr 94/2018 z dnia  10 września 2018 r.  w sprawie zmian w budżecie  Gminy Przystajń na 
2018 rok,

5. Nr  95/2018  z  dnia  10  września  2018 r.  w sprawie  zmiany planów finansowych  jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń,

6. Nr 96/2018 z dnia 17 września  2018 r.  w sprawie  zmiany Zarządzenia Nr 88/2011 Wójta 
Gminy  Przystajń  z  dnia  27  grudnia  2011  r.  w  sprawie  instrukcji  określającej  zasady 
sporządzania,  obiegu  i  kontroli  oraz  przechowywania  i  zabezpieczania  dokumentów 
księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy Przystajń.

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. 
10 września 2018 r. zamawiający wybrał najkorzystniejsze oferty:
Część I: STARMAX Marek Starczewski, Bąkowo ul. Rycerska 3, na kwotę: 31 758,60 zł.  
Część II: Argon Klaudiusz Półtorak, Przemyśl ul. Grunwaldzka 121/86, na kwotę: 56 288,49 zł.  
Część III: MAGIC GARDEN Sp. z o.o., Pakość ul. Wyszyńskiego 60a, na kwotę: 13 419,30 zł.  
Część IV: Argon Klaudiusz Półtorak, Przemyśl ul. Grunwaldzka 121/86, na kwotę: 57 313,08 zł.  

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.  10  września  2018  r.  zamawiający  wybrał 
najkorzystniejszą  ofertę,  którą  na  Część  I  i  II  złożyła  firma:  T.  R.  B.  Piotr  Tronina,  Krzepice 
ul. Kuźniczka 39 na kwotę: Część I: 41 636,88 zł, Część II: 54 075,54 zł.



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  była  Pani 
Magdalena  Grajcar  zam.  Przystajń.  Test kwalifikacyjny i rozmowa kwalifikacyjna odbył się 
4  września 2018  r.  o godz.  10.00.  W  wyniku  zakończonej  procedury  na  stanowisko  pracy 
ds. księgowości budżetowej została wybrana Pani Magdalena Grajcar zam. Przystajń.

Gala     wręczenia     nagród  :  

23 września 2018 r.  o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury,  Sportu i Rekreacji w Przystajni 
odbyła się gala wręczenia nagród w IV konkursie fotograficznym oraz przegląd filmów 
młodzieżowych krakowskiej szkoły filmowej, w ramach III konkursu filmów niezależnych im. prof. 
Henryka Kluby. 

Zmiana numeru telefonu do zgłoszeń awarii na sieci wodociągowej:

Awarie  sieci  wodociągowej  można  zgłaszać  do  Urzędu  Gminy  Przystajń  tel.  343191154 
w godzinach pracy urzędu lub na numer telefonu 505602822 (firma HYDROMAX). 

Zbiór  ka     odpadów     z     działalności     rolniczej  :  

Osoby  zainteresowane  zbiórką  odpadów  z  działalności  rolniczej  proszone  są  o  zgłoszenie 
w terminie  do  12 października  2018 r.  posiadania  ww.  odpadów do Urzędu  Gminy Przystajń: 
telefonicznie pod nr 34 319 11 53/54 wew. 113, e-mailowo czpg@gminaprzystajn.pl bądź osobiście 
w pokoju nr 13. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, adres z którego mają być odebrane 
odpady,  telefon  kontaktowy.  Odbiór  odpadów  nastąpi  w  terminie  uzgodnionym  z  firmą 
recyklingową. Osoba przekazująca odpady na życzenie otrzyma dokument potwierdzający odbiór.
Odbiorem zostaną objęte następujące odpady:
- folia po sianokiszonce i kiszonce (wykonana z materiału LDPE i LLDPE)
- worki po nawozach (wykonane z materiału LDPE)
- folia po uprawach polowych (wykonana z materiału LDPE)
- folia tunelowa (wykonana z materiału LDPE)
- folia opakowaniowa (wykonana z materiału LDPE i LLDPE)
- worki po zbożach i nasionach (wykonane z materiału PP)
- worki bigbag (wykonane z materiału PP)

Usuwania     wyrobów     zawierających     azbest  :  

Zakończono realizację zadania usuwania wyrobów zawierających azbest w roku 2018.  Łącznie 
usunięto 95 Mg (ton) odpadu z 40 obiektów na kwotę 35 361,00 zł. 

Możliwość     podłączenia     nieruchomości     do     kanalizacji     sanitarnej  :  

Zostały  zakończone  prace  związane  z  budową  kanalizacji  sanitarnej  w miejscowości  Przystajń 
ul.  Targowa,  ul.  Słoneczna  i  ul.  Polna.  Mieszkańcy  mają  możliwość  przyłączenia  swoich 
nieruchomości do istniejącej sieci. Ustala się termin przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci 
kanalizacyjnej od 24 września 2018 r. 
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W celu wykonania przyłącza kanalizacyjnego należy:
1. Wykonać  na  własny koszt instalację wewnętrzną tj.  podłączyć budynek mieszkalny do 

studzienki przykanalikowej.
2. Nie dopuszcza się włączenia odwodnienia posesji do kanalizacji sanitarnej oraz pompowania 

ścieków z szamba,  ponieważ grozi to zniszczeniem życia biologicznego na oczyszczalni 
ścieków.

3. Po wykonaniu przyłącza,  a przed  zasypaniem wykopu należy powiadomić tutejszy Urząd 
Gminy - pokój 11, celem spisania protokołu odbioru wykonanego przyłącza.

4. Zgodnie z art.  5  ust.  1  pkt 2,  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 
13  września 1996  r. (t.j. Dz.  U.  z 2018  r.  poz.  250,  poz.1454)  właściciele nieruchomości 
zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej 
sieci kanalizacyjnej.

Dodatkowe informacje w sprawie wykonania przyłączenia nieruchomości do kanalizacji
sanitarnej można uzyskać w Urzędzie Gminy Przystajń w pokoju nr 11 w godzinach pracy urzędu 
(tel. 34 319 11 53, 34 319 11 54 w. 111, 117). 

Przyjęto     projekt     uchwały     w     sprawie  :  

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

                                                                                                               Wójt Gminy Przystajń
                                                                                 
                                                                                                                    Henryk Mach


