
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
od 2 grudnia 2019 r. do 15 grudnia 2019 r.

Zarządzenia Wójta:

1. Nr  121/2019  z  dnia  2  grudnia  2019  r.  w  sprawie zmiany  planów  finansowych  jednostek
budżetowych Gminy Przystajń,

2. Nr  122/2019  z  dnia  5  grudnia  2019  r.  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy  Przystajń  na
2019 rok,

3. Nr  123/2019  z  dnia  5  grudnia  2019  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek
budżetowych Gminy Przystajń,

4. Nr  124/2019 z  dnia  12  grudnia  2019 r.  w sprawie  zmian  w budżecie  Gminy Przystajń  na
2019 rok,

5. Nr  125/2019  z  dnia  12  grudnia  2019  r.  w  sprawie  zmiany  planów finansowych  jednostek
budżetowych Gminy Przystajń.

Zakup  energii  elektrycznej  dla  potrzeb  obiektów  użyteczności  publicznej  Urzędu  Gminy
Przystajń i     jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia ulicznego:  

19 listopada 2019 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na „Zakup energii elektrycznej dla potrzeb
obiektów  użyteczności  publicznej  Urzędu  Gminy  Przystajń  i  jednostek  organizacyjnych
oraz  oświetlenia  ulicznego”.  Do terminu składania ofert,  czyli do 27  listopada  2019  r.  do
godz.  14.00  wpłynęły  3 oferty. Najniższą  ofertę  na  Część  I  złożyła  firma:  ELEKTRA S.A.,
Warszawa  ul.  Skierniewicka  10A,  na  kwotę  318  213,92  zł  brutto  (410,60  zł/1MWh  rok
2020  i  2021),  najniższą  ofertę  na  Część  II  złożyła  firma  Kogeneracja  Zachód  S.A.,  Poznań
ul. Czartoria 1/27 na kwotę 250 846,20 zł brutto (380,07 zł/1MWh rok 2020 i 2021). 4 grudnia
2019 r. Zamawiający wybrał najkorzystniejsze oferty ww. firm.  

E-aktywni mieszkańcy gminy Przystajń - szkolenia dla mieszkańców gminy:

E-aktywni mieszkańcy gminy Przystajń - szkolenia dla mieszkańców gminy. 
Zapisy: tel. 507 375 549, e-mail: rekrutacja.eaktywni@gmail.com 
Szkolenia dla mieszkańców gminy:
1. Rodzic w Internecie.
2. Mój biznes w sieci.
3. Moje finanse i transakcje w sieci.
4. Działam w sieciach społecznościowych.
5. Tworzę własną stronę (blog).
6. Rolnik w sieciach.
7. Kultura w sieci.

Szkolenia odbywają się w grupach 12-osobowych. Do wyboru jeden z 7 modułów tematycznych.
Szkolenie jest przeznaczone dla osób powyżej 25 roku życia. W ramach szkolenia przewidziany jest
katering. Szkolenie jest realizowane na sprzęcie zakupionym w ramach projektu. Dzięki realizacji
projektu  po  zakończenie  szkoleń  sprzęt  komputerowy trafi  do  wybranej  przez  gminę  placówki
edukacyjnej. 

IV Kiermasz Bożonarodzeniowy:
..

15 grudnia  2019 r.  na  Rynku w Przystajni  odbył  się  IV Kiermasz  Bożonarodzeniowy,  którego
organizatorem była Gmina Przystajń, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni
oraz Parafia Rzymskokatolicka w Przystajni. 

mailto:rekrutacja.eaktywni@gmail.com


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:

Weszła  w  życie  Uchwała  Nr  XII.88.2019  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  4  listopada  2019  r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przyjęto     projekt     uchwały     w     sprawie  :  

1. zmiany uchwały nr XVIII.175.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie
szczegółowego  sposobu  i zakresu  świadczenia  usług  w zakresie  odbierania  odpadów
komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  położonych  na  terenie  Gminy  Przystajń
i zagospodarowania  tych  odpadów  w zamian  za  uiszczoną  przez  właścicieli  nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2. zmiany uchwały nr XVIII.174.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń,

3. ustalenia  szczegółowych  zasad  ponoszenia  odpłatności  za  pobyt  w  ośrodkach  wsparcia
i mieszkaniach chronionych,

4. uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych
Gminy Przystajń na 2020 rok,

5. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok,
6. uchwalenia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.,
7. zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 rok,
8. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2019-2028.

                                                                                                               Wójt Gminy Przystajń
                                                                                 
                                                                                                                    Henryk Mach
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