
Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej w okresie od 29 sierpnia do 
28 września 2011 r.

Przyjęto zarządzenia:
1. nr 43 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie: informacji  o przebiegu wykonania budżetu, 

kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania 
planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku.

2. nr 44 z dnia 1 września 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2011 rok
3. nr 45 z dnia 1 września 2011 r. w sprawie: ustalenia terminu, wysokości wadium i powołania 

komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 
zabudowanej – działki w Mrówczaku o nr ewid. 99/1.

4. nr 46 z dnia 2 września 2011 r. w sprawie w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 
2011 rok .

5. nr 47 z dnia 19 września 2011 r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w 
wyborach do sejmu i senatu zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

6. nr 48 z dnia 23 września 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2011 r.

Programy unijne:
W sprawie wniosku pn „Gmina Naturalnie Słoneczna – montaż instalacji solarnych na budynkach 
mieszkalnych  na  terenie  gmin  Panki  i  Przystajń”  uzyskano  z  Urzędu  Marszałkowskiego 
Województwa  Ślaskiego  informację,  że  złożony  projekt  został  oceniony  pozytywnie,  spełnia 
wymogi formalne, a tym samym kwalifikuje się do oceny merytorycznej.

W sprawie kanalizacji otrzymano informację z Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Ślaskiego 
o pozytywnej ocenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

31.08.2011 GOKSiR w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" podpisał umowę z Samorządem 
Województwa Sląskiego na zadanie pn:"Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych 
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni poprzez remont i zakup wyposażenia".
Wartość zadania 52523,97 zł. kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego 32026,00 zł.

Przetargi:
O  głoszenia przetargów - zamówień poniżej 14 tys. euro:        
 - 5 września br. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie układu glikolowego w Zespole 
Szkół w Przystajni . Przetarg został unieważniony z powodu braku ofert.
 -  9 września wystosowano zapytanie ofertowe na termomodernizację  części powierzchni  ścian 
budynku  UG Przystajń.  Wpłynęły  dwie  oferty,  wybrano  ofertę  najkorzystniejszą,  firmy RESTI 
Szymon Kulej, Truskolasy, na kwotę 22 440,45 zł brutto.

Sprzedaż mienia komunalnego:
Dnia  2  września  br.  ogłoszono  I  przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzedaż  nieruchomości 
stanowiącej  własność  Gminy  Przystajń  –  nieruchomość   o  powierzchni  721  m²  zabudowana 
budynkiem remizy, działka nr 99/1 w obrębie Mrówczak.  Przetarg odbędzie się dnia 07. 10. br. 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 141 500,00 zł.

Nabór na wolne stanowisko pracy:
Konkurs  na stanowisko urzędnicze w Urzędzie  Gminy Przystajń, tj. stanowisko pracy ds. obsługi 
organów gminy i ochrony przeciwpożarowej wygrała p. Anna Mrozek, zamieszkała w Przystajni. 
Kandydatka uzyskała najwyższą liczbę punktów łącznie z testu i rozmowy kwalifikacyjnej.



Przygotowano projekty uchwał:
1) w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/48/11 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 czerwca 2011 r. 

w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  preferencyjnej  na  budowę  kanalizacji  sanitarnej  w 
Przystajni ul. Kolejowa i Kuźnicy Starej – etap V.

2) w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2011 rok
3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2011- 2020
4) w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  w  Wojewódzkim  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i 

Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni 
ul.  Kolejowa  i  Kuźnicy  Starej  –  etap  V”  na  wyprzedzające  finansowanie  działań 
finansowych ze środków z Unii Europejskiej.


