
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
od 24 września 2018 r. do 4 listopada 2018 r.

Zarządzenia Wójta:

1. Nr 97/2018 z dnia 24 września 2018 r. w sprawie  opracowania materiałów planistycznych do 
projektu uchwały budżetowej Gminy Przystajń na 2019 rok,

2. Nr  98/2018  z  dnia  24  września  2018  r.  w  sprawie  zmiany  planów finansowych  jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń,

3. Nr  99/2018  z  dnia  24  września  2018  r.  w  sprawie  ustalenia  terminu,  wysokości  wadium 
i  powołania  komisji  do  przeprowadzenia  I  przetargu ustnego nieograniczonego na  sprzedaż 
nieruchomości  –  lokalu  użytkowego  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,  

4. Nr 100/2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb uczniów 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim,

5. Nr 101/2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb uczniów 
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przystajni,

6. Nr 102/2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie opracowania „Planu Ochrony Zabytków 
Gminy Przystajń na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych”,

7. Nr  103/2018  z  dnia  26  września  2018  r.  w  sprawie  powołania  operatorów  informatycznej 
obsługi  obwodowych  komisji  do  przeprowadzania  wyborów  do  rady  gminy,  rady  powiatu 
i sejmiku województwa oraz wyboru wójta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.,

8. Nr 104/2018 z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Przystajń na lata 2018-2028,

9. Nr 105/2018 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 
2018 rok,

10. Nr 106/2018 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń,

11. Nr 107/2018 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego 
Urzędu Gminy Przystajń,

12. Nr 108/2018 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 
na temat projektu Programu współpracy Gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,  

13. Nr 109/2018 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 
2018 rok,

14. Nr 110/2018 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń,

15. Nr 111/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 
2018 rok,

16. Nr 112/2018 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń.

Sprzedaż   nieruchomości gminnych:  

24 września  2018  r.  ogłoszono I przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na sprzedaż 
nieruchomości – lokalu użytkowego 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.
Lokal użytkowy po byłym oddziale przedszkolnym w m. Podłęże Szlacheckie o pow. użytkowej 
86,16 m² z ułamkowym udziałem w wysokości 2730/10000 w prawie własności części wspólnych 
budynku oraz w prawie własności gruntu – działki nr ewid. 415/7.  
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Przystajń działka przeznaczona 
jest pod teren usług oświaty. 



Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 96  000,00  zł.  Przetarg odbędzie się w dniu 
9  listopada  2018  r.  o godz.  10.00  w siedzibie Urzędu Gminy Przystajń (sala konferencyjna). 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 
9 600,00 zł do dnia 5 listopada 2018 r.

Ubezpieczenie     majątku     i     innych     interesów     Gminy     Przystajń     wraz     z     jednostkami   
organizacyjnymi     i     instytucjami     kultury  :  

8 października 2018 r.  ogłoszono przetarg pod nazwą „Ubezpieczenie majątku i innych interesów 
Gminy Przystajń wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”.  Przedmiot 
zamówienia podlegał podziałowi na trzy części.  Do terminu składania ofert,  czyli do 
31 października 2018 r. do godz. 12.15 wpłynęły 3 oferty. 
Przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty. 

Konsultacje     projektu  :  "  Program     współpracy     Gminy     Przystajń     z     organizacjami   
pozarządowymi     oraz     innymi     podmiotami     prowadzącymi     działalność     pożytku     publicznego     na   
2019   rok  ":  

23  października 2018  r.  ogłoszono konsultacje projektu: "Program współpracy Gminy Przystajń 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2019  rok".  Wszelkie wnioski,  propozycje i opinie dotyczące projektu można 
zgłaszać do pełnomocnika Wójta Gminy Przystajń ds.  Współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi w okresie od 23  października 2018  r.  do 7  listopada 2018  r.,  telefonicznie (pod 
numerem tel. 34 3191153), drogą mailową na adres gzk  @  gminaprzystajn  .  pl  , listownie lub osobiście 
(adres: Gmina Przystajń, Przystajń, ul. Częstochowska 5, pokój nr 16). 

Uroczyste     obchody   100-  Lecia     Odzyskania     Niepodległości  :  

10  listopada 2018  r.  w sobotę o godz.  10.00  na Hali Sportowej w Przystajni odbędzie się XII 
Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Przystajń z okazji Dnia Niepodległości.

11 listopada 2018 r. w niedzielę odbędzie się Rajd rowerowy w 100 rocznicę odzyskania przez 
Polskę  NIEPODLEGŁOŚCI.  Start  rajdu  z  parkingu  Urzędu  Gminy  Przystajń  o  godz.  10.00. 
Trasa rajdu: ok 30 km – dawnym pograniczem zaborów. 

11 listopada 2018 r. w niedzielę o godz. 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji  
w Przystajni odbędzie się świętowanie 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości poprzez występy 
dzieci  i  młodzieży  szkolnej,  wspólne  śpiewanie  pieśni  patriotycznych,  koncert  Orkiestry  Dętej 
Gminy  Przystajń.  Dla  wszystkich  pamiątkowe  kotyliony  z  okazji  11  Listopada  oraz 
świętomarciński rogalik gratis. 

Została zakończona „Przebudowa  drogi  gminnej  ul.  Kwiatowej  w  miejscowości  Przystajń”. 
Zakończono  również  „Modernizację  obiektów  zabytkowych  na  terenie  gminy  Przystajń”  - 
malowanie Sukiennic oraz remonty kapliczek w Przystajni i Podłeżu Szlacheckim. 

Przyjęto     projekt     uchwały     w     sprawie  :  

1. ustanowienia pomnika przyrody,
2. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - działki nr ewid. 345/5 w m. Kamińsko,
3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
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4. zmiany uchwały nr VIII/46/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie: 
Statutu Gminy Przystajń,  

5. zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2018 rok,
6. zmiany  uchwały  nr  XXVII.251.2017  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  w  sprawie  przyjęcia 

„Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przystajń”.

                                                                                                               Wójt Gminy Przystajń
                                                                                 
                                                                                                                    Henryk Mach


