
Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej 
w okresie od 07 listopada do 04 grudnia 2011 r.

Przyjęto zarządzenia:
1. nr  65  z  dnia  14  listopada  2011  r.  w  sprawie:  zmian  w  budżecie  Gminy  Przystajń  na 

2011 rok,
2. nr 66 z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2012,
3. nr  67 z  dnia 15 listopada 2011 r.  w sprawie:  Wieloletniej  Prognozy Finansowej na lata 

2012-2021,
4. nr 68 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie: nieodpłatnego przekazania środków nietrwałych 

stanowiących własność gminy Przystajń, 
5. nr 69 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 

Gminy Przystajń, 
6. nr  70  z  dnia  16  listopada  2011  r.  w  sprawie:  ustalenia  procedury  naboru  na  wolne 

stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Przystajń i stanowiska kierowników gminnych 
jednostek organizacyjnych, 

7. nr  71  z  dnia  17  listopada  2011  r.  w  sprawie:  przeprowadzenia  konsultacji  Współpracy 
Gminy Przystajń z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2012, 

8. nr  72  z  dnia  17  listopada  2011  r.  zmieniające  zarządzenie  Nr  56/2011  Wójta  Gminy 
Przystajń z dnia 20 października 2011 r. w sprawie ustalenia terminu, wysokości wadium 
i powołania komisji do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 
nieruchomości – działki w Kamińsku o nr ewid. 25, 

9. nr  73  z  dnia  25  listopada  2011  r.  w  sprawie:  zmian  w  budżecie  Gminy  Przystajń  na 
2011 rok,

10. nr 74 z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej na stanowisko 
urzędnicze główny księgowy Urzędu Gminy Przystajń,

11. nr 75 z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie: zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie 
gminy Przystajń, 

12. nr 76 z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej,
13. nr  77  z  dnia  25  listopada  2011  r.  w  sprawie:  przeprowadzenia  rocznej  inwentaryzacji 

składników  majątkowych  Gminy  Przystajń,  powołania  komisji  inwentaryzacyjnej 
i zespołów spisowych,

14. nr 78 z  dnia 25 listopada 2011 r.  w sprawie: zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej 
Gminy Przystajń na lata 2011-2021,  

15. nr 79 z dnia 02 grudnia 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2011 rok. 

Przetargi:

1. 10 listopada 2011 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie „Budowy drogi 
w miejscowości Siekierowizna gmina Przystajń – etap II”. 
Wybrano ofertę: Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „LARIX” Sp. z o.o., 
                           Lubliniec ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec. 
Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o. spełnia 
warunki  i  kryteria  udziału  w  postępowaniu  przetargowym  określone  w  SIWZ.  Oferent 
przedstawił  najniższą  cenę  za  wykonanie  przedmiotowego  zamówienia.  Oferta  uzyskała 
zgodnie  z  przyjętym  kryterium  oceny  maksymalną  ilość  punktów  spośród  ofert 
spełniających warunki przetargowe. Cena ofertowa brutto wynosi: 247.022,09 zł.

2. 02  listopada  2011  r.  podpisano  umowę  z  firmą  „Remost”  Z.  Mrozek,  H.  Mrozek, 
K. Mrozek, ul. Wielkie Przedmieście 26, 46-300 Olesno na wykonanie „Przebudowy drogi 
w Przystajni ul. Polna”. 
Cena ofertowa 241.192,88 zł.



Odbiór nastąpi 05 grudnia 2011 r.  
30 listopada 2011 r.  podpisano umowę z Wojewodą Śląskim w sprawie dofinansowania 
z  budżetu  państwa  projektu  „Przebudowa  drogi  w  Przystajni  ul.  Polna”  -  w  kwocie 
122.300,00 zł.

3. 02  grudnia  2011  r.  ogłoszono  zamówienie  –  dot.  „Dostawy opału -  węgla kamiennego 
energetycznego asortyment EKO - groszek do Zespołu Szkół w Przystajni oraz Gminnego 
Przedszkola Publicznego w Przystajni w roku 2012” 
Termin składania ofert: 12 grudnia 2011 r. godzina 10:00, miejsce: Gminny Zespół Oświaty 
Samorządowej w Przystajni  ul. Częstochowska 5, pokój numer 6.

Wnioski do Lokalnej Grupy Działania "Zielony Wierzchołek Śląska”: 

1. 02  listopada  2011  r.  Gminny  Ośrodek  Kultury,  Sportu  i  Rekreacji  w  Przystajni  złożył 
wniosek do Lokalnej Grupy Działania "Zielony Wierzchołek Śląska" w ramach działania 
"Odnowa i rozwój wsi" na zadanie pn: „Aktywny wypoczynek na siłowni na powietrzu przy 
GOKSiR w Przystajni". 
Wartość całkowita zadania: 44.304,60 zł. 
Wnioskowana kwota pomocy: 28.816,00 zł. 
Wkład własny 15.488,60 zł. 
16 listopada 2011 r. Organ Decyzyjny LGD "Zielony Wierzchołek Śląska" wydał pozytywną 
opinię  na  temat  złożonego  wniosku,  informując  wnioskodawcę,  iż  w  drodze  oceny 
merytorycznej  otrzymał  7,18  pkt  i  zajął  1  miejsce  na  liście  rankingowej.  Operacja 
zakwalifikowała się do dofinansowania.

2. 04  listopada  2011  r.  Gminny  Ośrodek  Kultury,  Sportu  i  Rekreacji  w  Przystajni  złożył 
wniosek do Lokalnej Grupy Działania "Zielony Wierzchołek Śląska" w ramach działania 
413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów" na zadanie pn: „Święto 
plonów w Przystajni”. 
Wartość całkowita zadania: 19.742,65 zł. 
Wnioskowana kwota pomocy: 11.429,00 zł.
Wkład własny: 8.313,65 zł.
22 listopada 2011 r. Organ Decyzyjny LGD "Zielony Wierzchołek Śląska" wydał pozytywną 
opinię  na  temat  złożonego  wniosku,  informując  wnioskodawcę,  iż  w  drodze  oceny 
merytorycznej  otrzymał  4  punkty  i  zajął  19  miejsce  na  liście  rankingowej.  Operacja 
zakwalifikowała się do dofinansowania.

Sprzedaż mienia komunalnego:

1. Dnia  10  listopada  2011  r.  ogłoszono  II  przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzedaż 
nieruchomości  stanowiącej  własność  Gminy  Przystajń  –  nieruchomość  zabudowana, 
dz. nr ewid. 99/1 o pow. 0,0721 ha, obręb Mrówczak, położona w Mrówczaku, stanowiąca 
grunty klasy B - 721 m2. 
Przetarg odbędzie się dnia 12 grudnia 2011 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy 
Przystajń, ul. Częstochowska 5 (sala konferencyjna). 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 113.200,00 zł.

2. W dniu 21 listopada 2011 r.  przeprowadzony został  II  przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości – działka nr ewid. 25 o pow. 1,0937 ha, położona w miejscowości 
Kamińsko,  stanowiąca  własność  Gminy  Przystajń  na  podstawie  Księgi  Wieczystej 
Nr  31385.  Cena  wywoławcza  nieruchomości  wynosiła  33.600,00  zł,  do  ceny  zgodnie 
z  ogłoszeniem  o  przetargu  naliczony  winien  być  podatek  VAT 23%  od  części  działki 
przeznaczonej  pod zabudowę.  Do przetargu przystąpiło  dwóch oferentów,  którzy zostali 
dopuszczeni do licytacji. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 40.500,00 zł (+ podatek 



VAT 23% od części działki przeznaczonej pod zabudowę). Nabywcą nieruchomości zostali 
Państwo Krystyna i Józef Imiełowscy z Lublińca oferując powyższą kwotę. 

Nabór na wolne stanowisko pracy:

1. Na ogłoszony nabór z dnia 27 października 2011 r. na stanowisko urzędnicze w Gminnym 
Zespole Oświaty Samorządowej w Przystajni:  pracownik ds.  księgowości budżetowej 
zgłosiło się 8 kandydatów spełniających wymagania formalne wymienione w ogłoszeniu 
o naborze.  Test  kwalifikacyjny odbył  się 14  listopada 2011  r.  o godz.10.00, a  rozmowa 
kwalifikacyjna odbyła się od godz. 12.00 wg kolejności alfabetycznej.
W wyniku przeprowadzonego testu  kwalifikacyjnego  i  rozmowy kwalifikacyjnej  została 
wybrana kandydatka Agnieszka Rosak-Grzywińska, zam. Przystajń. Kandydatka otrzymała 
największą liczbę punktów łącznie z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

2. 16  listopada  2011  r.  ogłoszono  nabór  na  stanowisko  urzędnicze  w  Urzędzie  Gminy 
Przystajń, na stanowisko: Główny Księgowy Urzędu Gminy Przystajń. 
Dokumenty aplikacyjne można było składać do 28 listopada 2011 r. do godz.10.00. 
Na stanowisko Głównego Księgowego Urzędu Gminy Przystajń zgłosiło się 3 kandydatów 
spełniających  wymagania  formalne  wymienione  w  ogłoszeniu  o  naborze.  Test 
kwalifikacyjny odbył  się 29 listopada 2011  r.  o godz.  9.00,  a  rozmowa kwalifikacyjna 
odbyła się bezpośrednio po zakończeniu testu.
W wyniku przeprowadzonego testu i rozmowy kwalifikacyjnej została wybrana kandydatka 
Jolanta Wręczycka, zam. Wrzosy. Kandydatka otrzymała największą liczbę punktów łącznie 
z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

Zawarto  porozumienie  o  wolontariacie  z  Panią  Iloną  Parkitną  zamieszkała  Kamińsko,  którego 
przedmiotem jest bezpłatne udzielanie porad prawnych mieszkańcom Gminy Przystajń w każdą 
środę w godz. od 12.00 do 14.00 pokój nr 12. 

Przyjęto projekty uchwał:
1) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
2) w sprawie zwolnień od podatku rolnego, 
3) w sprawie określenia wzorów formularzy informacji podatkowych i deklaracji podatkowych 
4) w  sprawie  udzielenia  dotacji  Gminie  Panki  na  pokrycie  kosztów  uczęszczania  do 

niepublicznego przedszkola dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Przystajń, 
5) w  sprawie  uchwalenia  Programu  Współpracy  Gminy  Przystajń  z  Organizacjami 

Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na 2012 rok,

6) w  sprawie diet dla radnych Rady Gminy Przystajń
7) w sprawie korekty Uchwały Nr XI.66.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 7 listopada 2011 r. 

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
8) w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2011 rok
9) w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Przystajń.


