
Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej 
w okresie od 05 grudnia 2011 r. do 27.12.2011 r.

Przyjęto zarządzenia:

1. nr  80  z  dnia  05  grudnia  2011  r.  w  sprawie:  ustalenia  terminu,  wysokości  wadium 
i  powołania  komisji  do  przeprowadzenia  II  przetargu  nieograniczonego  na  sprzedaż 
nieruchomości zabudowanej – działki w Mrówczaku o nr ewid. 99/1. 

2. nr 81 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2011 rok.
3. nr 82 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy 

Przystajń.
4. nr 83 z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2011 rok.
5. nr 84 z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie: bankowej obsługi budżetu. 

Przetargi:

1. 05 grudnia 2011 r. nastąpił odbiór robót dot. „Przebudowy drogi w Przystajni ul. Polna”, 
której  wykonawcą była firma „Remost” Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek, ul.  Wielkie 
Przedmieście 26, 46-300 Olesno, wartość zadania: 219.567,76 zł brutto.

2. 07  grudnia  2011r.  został  złożony  do  Śląskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Katowicach, 
Wydział  Zarządzania  Funduszami  Europejskimi  wniosek  o  wypłatę  dotacji  z  budżetu 
państwa  na  dofinansowanie  zadania  realizowanego  w  ramach  Narodowego  Programu 
Przebudowy  Dróg  Lokalnych  2008-2011.  Wnioskowana  dotacja  z  budżetu  państwa 
111.500,00 zł, procent udziału - 49,96 %. 

3. 23 grudnia 2011 r. nastąpił odbiór robót dot. „Budowy drogi w miejscowości Siekierowizna 
gmina Przystajń – etap II”, której wykonawcą było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
„LARIX”  Sp.  z  o.o.,  Lubliniec  ul.  Klonowa  11,  42-700  Lubliniec,  wartość  zadania: 
247.022,09 zł brutto.

4. 02  grudnia  2011  r.  ogłoszono  przetarg  nieograniczony  na  „Dostawę opału -  węgla 
kamiennego energetycznego asortyment EKO - groszek do Zespołu Szkół w Przystajni oraz 
Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni w roku 2012”. Do terminu składania ofert, 
czyli do 12 grudnia 2011 r. do godz. 10:00 wpłynęły 4 oferty na wykonanie przedmiotowego 
zadania: 

1. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe STANBARTEX, Stanisław Pałac,
ul. Mickiewicza 20/84, 41-400 Mysłowice – 111.930,00 zł,

2. ELBRUS Sp. z o.o. Oddział Pajęczno, 
ul. Spółdzielcza 1, 98-330 Pajęczno - 94.882,20 zł,

3. Składnica Artykułów Masowych „WĘGLOPASZ” spółka jawna, Tadeusz Mendrygał, 
Marcin Mendrygał, ul. Koronowska 38, 86-031 Osielsko Żołędowo – 111.930,00 zł,

4. TAMROL Sp. z o.o., ul. Nowa 31, 42-141 Przystajń – 101.500,00 zł.
15  grudnia  2011  r.  w  wyniku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na 
„Dostawę opału - węgla kamiennego energetycznego asortyment EKO - groszek do Zespołu 
Szkół w Przystajni oraz Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni w roku 2012” 
wybrano  najkorzystniejszą  ofertę  złożoną  przez  ELBRUS  Sp.  z  o.o.  Oddział  Pajęczno, 
ul.  Spółdzielcza  1,  98-330  Pajęczno  za  cenę  94.882,20  zł  brutto  (140  t  x  677,73  zł  
= 94.882.20 zł brutto).



Projekt   „  Gmina     naturalnie     słoneczna  ”  

W załączniku  nr  2  do  Uchwały  Zarządu  Województwa  Śląskiego  nr  3284/101/IV/2011  z  dnia 
29.11.2011 r. została ogłoszona lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista rezerwowa 
projektów. 
Do  dofinansowania  wybrano  12  projektów.  Gmina  Przystajń  znalazła  się  na  75  miejscu  listy 
rezerwowej.  W związku  z  tym  zaliczki  wpłacone  przez  mieszkańców  w  kwocie  500,00  zł  są 
zwracane. Mieszkańcy, którzy wpłacili pieniądze przelewem bankowym na konto, mają je w ten 
sam  sposób  zwrócone.  Mieszkańcy,  którzy  wpłacili  pieniądze  w  formie  gotówkowej  mają  tą 
zaliczkę do odebrania w kasie Urzędu Gminy Przystajń.  

Przyjęto projekty uchwał:

1. w  sprawie:  zwrotu  Gminie  Panki  kosztów  uczęszczania  do  niepublicznego  punktu 
przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Przystajń,

2. w  sprawie:  przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych Gminy Przystajń na 2012 rok,

3. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok,
4. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2011 rok,
5. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Przystajń na 2012 rok, 
6. w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2012-2021.


