
Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej  

w okresie od 25 czerwca 2012 r. do 26 sierpnia 2012 r. 
 

Wydano zarządzenia Wójta: 

 
1. Nr 30/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie: zbycia środka trwałego. 

2. Nr 31/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok. 

3. Nr 32/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Przystajń na lata 2012-2021. 

4. Nr 33/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie: dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2012 r. 

5. Nr 34/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok. 

6. Nr 35/2012 z dnia 04 lipca 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok. 

7. Nr 36/2012 z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok. 

8. Nr 37/2012 z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie: powołania członków komisji egzaminacyjnych w celu 

przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu 

nauczyciela mianowanego. 

9. Nr 38/2012 z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok. 

10. Nr 39/2012 z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok. 

11. Nr 40/2012 z dnia 01 sierpnia 2012 r. w sprawie: powołania Zastępcy Wójta Gminy Przystajń.  

12. Nr 41/2012 z dnia 06 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok. 

13. Nr 42/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 87/2011 Wójta Gminy 

Przystajń z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie: ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) 

rachunkowości.  

 

Sprawy oświaty: 

 

Przetarg na dowóz uczniów do szkół: 

14 czerwca 2012 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na „Dowóz uczniów do szkół w Gminie 

Przystajń w roku szkolnym 2012/2013”. Termin składania ofert był do 22 czerwca 2012 r. do 

godziny 10:00, miejsce: Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni. Przetarg został 

jednak unieważniony dnia 28 czerwca 2012 r., ponieważ cena najkorzystniejszej złożonej oferty 

przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Zamawiający w chwili obecnej nie mógł zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.                   

W związku z powyższym Zamawiający zmuszony był unieważnić przedmiotowe postępowanie. 

 

28 czerwca 2012 r. ogłoszono ponownie przetarg nieograniczony na „Dowóz uczniów do szkół                  

w Gminie Przystajń w roku szkolnym 2012/2013”. Do terminu składania ofert, czyli do 06 lipca 

2012 r. do godziny 10:00 wpłynęła 1 oferta na wykonanie przedmiotowego zadania: 

Przedsiębiorstwa Kominikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o., Lubliniec ul. K. i W. 

Niegolewskich 5. 24 lipca 2012 r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Kominikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o., 

Lubliniec ul. K. i W. Niegolewskich 5, za cenę 121 506,00 zł brutto.  

 

Przetarg na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych: 

03 sierpnia 2012 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na „Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych 

w ramach projektu systemowego Indywidualnie znaczy lepiej w roku szkolnym 2012/2013 dla 

Szkoły Podstawowej w Przystajni”. Do terminu składania ofert, czyli do 21 sierpnia 2012 r. do 

godziny 11:00 wpłynęły 4 oferty na wykonanie przedmiotowego zadania. 22 sierpnia 2012 r.                      

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrano najkorzystniejszą ofertę 

złożoną przez M. M. Kościelak, ul. Stawiszyńska 7/2B, 62-800 Kalisz, za cenę 31 314,39 zł brutto.  

 

 



Nabór na wolne stanowisko pracy: 

 

11 lipca 2012 r. ogłoszono nabór na stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Przystajni, na stanowisko: Głównego Księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Przystajni. Dokumenty aplikacyjne można było składać do 25 lipca 2012 r.                           

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przystajni do godz.10.00. Wymogi formalne spełniły 

następujące kandydatki: Pani Wioletta Dragan zamieszkała Panki i Pani Jolanta Kiepura 

zamieszkała Złochowice. Kandydatki zostały dopuszczone do testów i rozmowy kwalifikacyjnej                

w dniu 26 lipca 2012 r. Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Przystajni wygrała P. Wioletta Dragan. Wybrana kandydatka spełniła wymagania 

określone w ogłoszeniu o naborze. Ponadto zgodnie z opinią komisji posiada wymagane 

wykształcenie, złożyła wymagane oświadczenia, wykazała bardzo dobrą znajomość przepisów 

prawa z zakresu ustaw określonych w ogłoszeniu o naborze na stanowisko głównego księgowego              

i zaprezentowała się jako dobra kandydatka na powyższe stanowisko. Pani Wioletta Dragan 

podejmie pracę od 01 października 2012 r. 

 

Informacja na temat prac porządkowych w lesie gminnym  

 

W związku z dużą ilością połamanych drzew wskutek przejścia wichury na obszarze 39 ha lasu 

gminnego w m. Przystajń proponuje się dokonać prac porządkowych w przedmiotowym lesie tj. 

zorganizować przetarg na sprzedaż drzewa z pozyskaniem siłami własnymi oraz rozdrobieniem 

pozostałego materiału (rębak). Oferta zostałaby wysłana do kilku firm zajmujących się pozyskaniem 

a następnie uprzątnięciem lasu. 

 

Sprawy różne: 

 

Otrzymano informację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego o pozytywnej ocenie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Modernizacja remizo-świetlicy               

w Kamińsku”.  

 

08 sierpnia 2012 r. P. Urszula Kucharczyk złożyła z dniem 15.09.2012 r. rezygnację z funkcji 

sołtysa Sołectwa Górki.           

 

Złożony przez Gminę wniosek na realizację zadania pn. „Budowa boisk sportowych 

ogólnodostępnych w Borze Zajacińskim” w ramach konkursu ogłoszonego przez „Zielony 

Wierzchołek Śląska” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013 

zakwalifikował się do dofinansowania uzyskując odpowiednią ilość punktów.  

Kwota dofinansowania wynosi 105 009,00 zł.  

W związku z powyższym podjęto decyzję, że realizacja zadania nastąpi w I połowie 2013 r. co 

umożliwi rozliczenie zadania oraz zapewni środki finansowe po stronie dochodowej Gminy                  

w 2013 r.  Ponadto Gmina nie będzie musiała zaciągać dodatkowego długoterminowego kredytu na 

wykonanie zadania.  

Decyzję podjęto w uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim.      

 

Przyjęto projekty uchwał: 

 

1. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina 

Przystajń udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków                          

i zasad korzystania z tych przystanków. 

2. w sprawie: podziału Gminy Przystajń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów 

oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 

3. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok. 



4. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2012-2021. 

5. 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. 

6. w sprawie zmiany Uchwały Nr X.61.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 września 2011 r.                

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 finansowanych ze środków                

z Unii Europejskiej. 

 

                                                                                     Wójt Gminy Przystajń  

                                                                                     mgr inż. Andrzej Kucharczyk 


