
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
od 27 stycznia 2020 r. do 1 marca 2020 r.

Zarządzenia Wójta:

1. Nr  14/2020  z  dnia  27  stycznia  2020  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek
budżetowych Gminy Przystajń,

2. Nr  15/2020  z  dnia  28  stycznia  2020  r.  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy  Przystajń  na
2020 rok,

3. Nr  16/2020  z  dnia  28  stycznia  2020  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek
budżetowych Gminy Przystajń,

4. Nr  17/2020  z  dnia  28  stycznia  2020  r.  w  sprawie  ustalenia  terminów  postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I szkół podstawowych w Gminie
Przystajń na rok szkolny 2020/2021,

5. Nr  18/2020  z  dnia  28  stycznia  2020  r.  w  sprawie  ustalenia  terminów  postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych w Gminie Przystajń na rok szkolny 2020/2021,

6. Nr  19/2020  z  dnia  31  stycznia  2020  r.  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy  Przystajń  na
2020 rok,

7. Nr  20/2020  z  dnia  31  stycznia  2020  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek
budżetowych Gminy Przystajń,

8. Nr  21/2020  z  dnia  10  lutego  2020  r.  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy  Przystajń  na
2020 rok,

9. Nr  22/2020  z  dnia  10  lutego  2020  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek
budżetowych Gminy Przystajń,

10. Nr  23/2020  z  dnia  18  lutego  2020  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 oraz działka nr ewid. 502/8 w m. Ługi-Radły,

11. Nr  24/2020  z  dnia  18  lutego  2020  r.  w  sprawie  zmiany  Regulaminu  wynagradzania
pracowników Urzędu Gminy Przystajń zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Zakup  i  dostawa  wyposażenia  pomieszczeń  dydaktycznych  w  projekcie  edukacyjnym
"Kreatorzy przyszłości":

24  grudnia  2019  r.  ogłoszono  przetarg  nieograniczony  na  realizację  zadania:  Zakup  i dostawa
wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w projekcie edukacyjnym "Kreatorzy przyszłości".  Do
terminu składania ofert, czyli 14 stycznia 2020 r. do godz. 12.00 wpłynęło 11 ofert. Najniższą ofertę
na część  I  złożyła firma: Wilanka Sp. z o.o., Warszawa ul. Lindleya 16, na kwotę 103 986,44 zł
brutto.  Najniższą  ofertę  na  część  II  złożyła  firma:  Diverti  nauka i  zabawa Grażyna Tomaszek,
Bielsko-Biała ul.  Kasztanowa 5,  na kwotę 24 714,15 zł  brutto.  10 lutego 2020 r.  Zamawiający
wybrał najkorzystniejsze oferty ww. firm.  

Ochrona zdrowia oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Przystajń:
…  

2  stycznia 2020  r.  ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Przystajń
planowany do realizacji w okresie od dnia zawarcia umowy  do 31  grudnia 2020  r.  Na realizację
zadania w roku 2020  przeznacza się kwotę 50  000,00  zł.  Do  terminu składania ofert,  czyli
24 stycznia 2020 r. do godz. 10.00 wpłynęły 4 oferty. Ofertę złożył: ZHP Hufiec Kłobuck, Kłobuck
ul. Orzeszkowej 44; Klub Sportowy „PŁOMIEŃ” PRZYSTAJŃ, Przystajń, ul. Częstochowska 5;
UKS  Akademia  Sportu  Kłobuck,  Kłobuck  ul.  Zielona  3/9;  Stowarzyszenie  Rodziców  „Nasze
Dzieci” przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przystajni, Przystajń ul. Szkolna 9.



Komisja przeanalizowała oferty stowarzyszeń i stwierdziła komplet dokumentów. 
W związku z powyższym komisja wnioskowała o przyznanie dotacji w kwocie 3  300,00  zł
ZHP Hufiec Kłobuck; 26 000,00 zł Klubowi Sportowemu „PŁOMIEŃ” PRZYSTAJŃ; 12 000,00 zł
UKS Akademii Sportu Kłobuck; 8 700,00 zł Stowarzyszeniu Rodziców „Nasze Dzieci” przy Szkole
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przystajni; na ww. zadanie. 
Wójt zaakceptował stanowisko komisji. 

Montaż  instalacji  fotowoltaicznych  na  4     obiektach  użyteczności  publicznej  w     Gminie  
Przystajń w     formule "zaprojektuj i     wybuduj":  
….

13 stycznia  2020 r.  ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację  zadania:  Montaż  instalacji
fotowoltaicznych  na  4 obiektach  użyteczności  publicznej  w  Gminie  Przystajń  w  formule
"zaprojektuj i wybuduj". Do terminu składania ofert, czyli do 31 stycznia 2020  r. do  godz. 14.00
wpłynęło 12 ofert. Najniższą ofertę złożyła: Firma Budowlana „REMONT” Alicja Ogórczak, Opole
ul. Augustyna Kośnego 9/9, na kwotę 348 884,00 zł brutto.

Dostawy     wodorotlenku     sodu   20% (  ługu     sodowego  )   w   2020   r.:  
…..

13  lutego  2020  r.  ogłoszono zapytanie ofertowe na „Dostawę wodorotlenku sodu 20%
(ługu sodowego)  w 2020  r.”.  Do terminu składania ofert,  czyli 21 lutego 2020  r.  do godz. 10.00
wpłynęły 4 oferty. Ze względu na to, że złożone zostały dwie oferty z taką samą najniższą kwotą,
wyznaczono dodatkowy termin do dnia 24 lutego 2020 r. do godz. 14.00 dla tych oferentów na
złożenie ofert  uzupełniających by wyłonić najkorzystniejszą ofertę.  Złożone zostały dwie oferty
uzupełniające.  Najniższą  ofertę  złożyła  firma:  Brenntag  Polska  Sp.  z  o.o.,  Kędzierzyn-Koźle
ul.  J.  Bema  21  na  kwotę  netto  0,71  zł  netto/kg.  26  lutego  2020  r.  Zamawiający wybrał
najkorzystniejszą ofertę ww. firmy. 

Prz  ebudowa drogi gminnej nr 678 042 S w miejscowości Dąbrowa:  
..

17  lutego  2020  r.  ogłoszono  przetarg  nieograniczony  na  realizację  zadania:  Przebudowa drogi
gminnej nr 678 042 S w miejscowości Dąbrowa. Termin składania ofert: 3 marca 2020  r.  godz.
12.00.

Zwrot     podatku     akcyzowego     zawartego     w     cenie     oleju     napędowego     zużytego     do     produkcji  
rolnej     w   2020   r  .:  

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji
rolnej w 2020 r. należy złożyć w terminie:
- od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 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 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,
-  od 3  sierpnia 2020  r.  do 31  sierpnia 2020  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 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

Limit zwrotu podatku w 2020  r.  wynosi:  100,00  zł *  ilość ha użytków rolnych oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.
Stawka zwrotu do 1 litra oleju napędowego w 2020 r. wynosi 1,00 zł.
Kwota zwrotu podatku akcyzowego wypłacana będzie w terminach:
1 – 30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 – 30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.



Nieodpłatny zabieg wszczepiania psom czipów do celów identyfikacyjnych:

Urząd  Gminy  Przystajń  zaprasza  mieszkańców będących  właścicielami  bądź  opiekunami  psów
dowolnej  rasy  do  nieodpłatnego  zabiegu  wszczepienia  pod  skórę  zwierzęcia  elektronicznego
mikroprocesora z zakodowanym unikalnym numerem identyfikacyjnym. W przypadku zagubienia
się lub kradzieży psa posiadanie przez niego czipa umożliwia jego natychmiastową identyfikację
i kontakt z opiekunem. Zabiegi znakowania psów wykonywane są w lecznicy dla zwierząt SANUS
(Przystajń, ul. Targowa 3, tel: 509641412). Informuje się, że przy wykonaniu zabiegu obowiązkowe
jest przekazanie danych teleadresowych niezbędnych do kontaktu z opiekunem zwierzęcia (imię
i nazwisko, adres, numer telefonu bądź adres e-mail) - dane te będą umieszczone w ogólnopolskich
rejestrach zwierząt oznakowanych. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Urzędem
Gminy Przystajń (pokój nr 13, tel 34 3191153 w.113) bądź lecznicą dla zwierząt. 

Wymiana legalizacyjna wodomierzy w miejscowości Kuźnica Stara:

Od 19 lutego 2020 r. prowadzona jest wymiana legalizacyjna wodomierzy w miejscowości Kuźnica
Stara. Do  wykonania  prac  upoważniona  jest  firma  HYDROMAX  Wojciech  Myśliński  tel.
505602822.  Wymiana  legalizacyjna  wodomierza  głównego  jest  bezpłatna.  Odbiorcy  wody  są
zobowiązani  do  udostępnienia  pomieszczenia  gdzie  znajduje  się  wodomierz  główny  celem
umożliwienia jego wymiany. 

I Rajd rowerowy „Pamięci Żołnierzy Wyklętych”:

1 marca 2020 r. (niedziela) o godz. 11.00 z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
odbył  się  I  Rajd  rowerowy  "Pamięci  Żołnierzy  Wyklętych"  im.  Stanisława  Sojczyńskiego
"Warszyca",  którego  organizatorem  była  Gmina  Przystajń  oraz  Szkoła  Podstawowa  w  Borze
Zajacińskim. Trasa rajdu: około 22 km.

Przyjęto     projekt     uchwały     w     sprawie  :  

1. odpłatnego przyjmowania przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  odpadów
z działalności rolniczej niestanowiących odpadów komunalnych,

2. przekazania  środków  finansowych  na  Fundusz  Wsparcia  Policji  z  przeznaczeniem  na
dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku,

3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Przystajń,
4. szczegółowego  sposobu  konsultowania  z  organizacjami  pozarządowymi  i  podmiotami

wymienionymi  w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego Gminy Przystajń w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

5. zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok,
6. zmiany Uchwały Nr III.13.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie diet

dla radnych Rady Gminy Przystajń.
 

                                                                                                               Wójt Gminy Przystajń
                                                                                 
                                                                                                                    Henryk Mach
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