
Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej 
w okresie od 29 września do 06 listopada 2011 r.

Przyjęto zarządzenia:
1. nr 49 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: powołania zespołu do przeprowadzenia oceny 

ryzyka zawodowego występującego na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Przystajń,
2. nr 50 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie: przyjęcia ogólnych założeń do projektu budżetu 

na rok 2012 zawierające projektowane wskaźniki niezbędne do przyjęcia projektów planów 
finansowych, 

3. nr 51 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2011 rok,
4. nr  52 z  dnia  05 października  2011 r.  w sprawie:  stwierdzenia  wygaśnięcia  członkostwa 

w obwodowej komisji wyborczej w wyborach do sejmu i  senatu zarządzonych na dzień 
9 października 2011 r., 

5. nr 53 z dnia 05 października 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 
2011 rok,

6. nr 54 z dnia 11 października 2011 r.  w sprawie: powołania składu komisji konkursowej 
w  celu  przyznania  Nagród  Wójta  Gminy Przystajń  w  2011  r.  ze  specjalnego  funduszu 
nagród, 

7. nr 55 z dnia 13 października 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 
2011 rok,

8. nr  56  z  dnia  20  października  2011 r.  w sprawie:  ustalenia  terminu,  wysokości  wadium 
i powołania komisji do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 
nieruchomości zabudowanej – działki w Kamińsku o nr ewid. 25, 

9. nr 57 z dnia 20 października 2011 r. w sprawie: powołania „komisji” do rozpatrywania ofert 
złożonych  na  zamówienie  publiczne  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  zadanie 
„Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Przystajni”,

10. nr  58  z  dnia  21  października  2011  r.  w  sprawie:  sporządzenia  wykazu  nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży – działka nr ewid. 541/2 położona w Przystajni, 

11. nr 59 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 
2011 rok,

12. nr 60 z dnia 05 października 2011 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Przystajń na lata 2011-2021, 

13. nr 61 z dnia 02 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany składu osobowego Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przystajni, 

14. nr 62 z dnia 02 listopada 2011 r. w sprawie: powołania „komisji” do rozpatrywania ofert 
złożonych  na  zamówienie  publiczne  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  zadanie 
„Budowa drogi w miejscowości Siekierowizna, gmina Przystajń – etap II”

15. nr 63 z dnia 02 listopada 2011 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej na stanowisko 
dyrektora GOPS.

16. nr  64  z  dnia  02  listopada  2011  r.  w  sprawie:  zmian  w  budżecie  Gminy  Przystajń  na 
2011 rok.

Przetargi:

Ogłoszono następujące przetargi w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych:
1. 07 października 2011 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy drogi 

gminnej  ul.  Polna  w  Przystajni.  Wpłynęły  2  oferty.  Przetarg  rozstrzygnięto  dnia 
24 października 2011 r.  Wybrano ofertę  najkorzystniejszą na kwotę 241.192,88 zł  firmy 
„REMOST”  Z.  Mrozek,  H.  Mrozek,  K.  Mrozek  Spółka  Jawna,  Olesno  ul.  Wielkie 
Przedmieście 26, 46-300 Olesno.



2. 21 października 2011 r.  ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie budowy drogi 
w miejscowości Siekierowizna gmina Przystajń – etap II. 
Do 04.11.2011 r. do godz. 10.00 wpłynęło 5 ofert na wykonanie przedmiotowego zadania: 
1. P. U. H. „DOMAX” z Boronowa - 281.599,75 zł
2. P.H.U. „LARIX” z Lublińca        - 247.022,09 zł
3. REMOST z Olesna                       - 258.682,84 zł
4. P.R.D.-M. z Kłobucka                  - 272.874,10 zł
5. ADAC-LEWAR z Przystajni        - 291.982,96 zł
Przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty. 

Sprzedaż mienia komunalnego:
Dnia  21  października  2011  r.  ogłoszono  II  przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzedaż 
nieruchomości  stanowiącej  własność  Gminy  Przystajń  (dz.  nr  25  Kamińsko)  –  o  powierzchni 
1,0937 ha. Przetarg odbędzie się dnia 21 listopada 2011 r. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 
33.600,00 zł.

Nabór na wolne stanowisko pracy:

17  października  2011  r.  ogłoszono  nabór  na  kierownicze  stanowisko  urzędnicze  w  Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Przystajni, na stanowisko:  Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Przystajni. Z uwagi na fakt, że żaden z kandydatów nie spełnia wymogów formalnych 
określonych  w  ogłoszeniu  o  naborze  Komisja  podjęła  decyzję  o  zakończeniu  procedury 
i ponownym ogłoszeniu konkursu.
27 października 2011 r. ogłoszono nabór na stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Oświaty 
Samorządowej w Przystajni, na stanowisko:  pracownik ds.  księgowości budżetowej. Dokumenty 
aplikacyjne można składać do 10 listopada 2011 r. do godz.10.00. Ogłoszenie o naborze związane 
jest  z  przejściem  na  emeryturę  głównego  księgowego  po  dniu  31.12.2011  r..  Na  stanowisko 
głównego księgowego został powołany z dniem 01.01.2012 r. pracownik księgowości spełniający 
wymagania do pełnienia tej funkcji. 

Przygotowano projekty uchwał:
1) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
2) w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości,
3) w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,
4) w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2011 rok,
5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2011-2021,
6) w  sprawie odwołania skarbnika gminy Przystajń,
7) w  sprawie powołania skarbnika gminy Przystajń.


