
Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej 
w okresie od 27 sierpnia 2012 r. do 30 września 2012 r.

Wydano zarządzenia Wójta:

1. Nr 43/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok.
2. Nr  44/2012  z  dnia  28  sierpnia  2012  r.  w  sprawie:  przygotowania  i  przeprowadzenia 

wieloszczeblowego ćwiczenia obronnego pk. „Borsuk 2012”.
3. Nr  45/2012 z dnia  30  sierpnia  2012 r.  w sprawie:  przyjęcia  informacji  o  przebiegu wykonania 

budżetu Gminy za I półrocze 2012 roku, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz 
informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury. 

4. Nr 46/2012 z dnia 03 września 2012 r. w sprawie: zmiany zarządzenie Nr 43/2012 z dnia 28 sierpnia  
2012 r

5. Nr 47/2012 z dnia 07 września 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok.
6. Nr 48/2012 z dnia 10 września 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok.
7. Nr 49/2012 z dnia 14 września 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok.
8. Nr 50/2012 z dnia 21 września 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Przystajń na lata 2012-2021.
9. Nr 51/2012 z dnia 21 września 2012 r. w sprawie: opracowania planu obrony cywilnej gminy.
10. Nr  52/2012  z  dnia  27  września  2012  r.  w  sprawie:  sporządzenia  wykazu  nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży – działka nr ewid. 99/1 położona w Mrówczaku.
11. Nr 53/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie: przyjęcia ogólnych założeń do projektu budżetu  

Gminy Przystajń  na  rok 2013 zawierające  wskaźniki  niezbędne  do  przyjęcia  projektów planów 
finansowych. 

12. Nr 54/2012 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok.
13. Nr 55/2012 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Przystajń na lata 2012-2021.

Sprawy oświaty:

23 sierpnia 2012 r. ogłoszono zaproszenie do składania ofert dla zadania pn.: Zakup i dostawa tablic 
interaktywnych  na  potrzeby realizacji  Projektu  pn.:  „Indywidualnie  znaczy  lepiej”  dla  Szkół 
Podstawowych w Gminie  Przystajń.  Do  terminu składania  ofert,  czyli  do  03  września  2012 r. 
wpłynęły  2  oferty  na wykonanie  przedmiotowego zadania.  04 września  2012  r.  wybrano 
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez PHPU ZUBER, Andrzej Zuber ul. Krakowska 29C, 50-424 
Wrocław, za cenę 8 487,00 zł brutto. 

28 sierpnia 2012 r. ogłoszono zaproszenie do składania ofert dla zadania pn.: Usługi edukacyjne 
obejmujące prowadzenie zajęć dla  uczestników projektu:  „Indywidualnie  znaczy lepiej”  w roku 
szkolnym 2012/2013 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Przystajń.  06 września 2012 r.  wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty złożone 
przez następujących Wykonawców: 
Część 1 – oferta nr 1 złożona przez JWS Jagielończyk ul. Kamińskiego 12, 35-211 Rzeszów za 
cenę ofertową brutto 49,00 zł/godzinę zajęć.
Część 2 – oferta nr 2 złożona przez Bartłomieja Antczaka ul. Sienkiewicza 19, 42-100 Kłobuck za 
cenę ofertową 48,00 zł/godzinę zajęć.
Część 3 – oferta nr 5 złożona przez Jolantę Wachowską ul. Dębieczna 43a, 42-134 Truskolasy za 
cenę ofertową 48,00 zł/godzinę zajęć.
Część 4 – oferta nr 4 złożona przez Katarzynę Hamela ul. Kolejowa 77, 42-141 Przystajń za cenę 
ofertową 47,00 zł/godzinę zajęć.
Wybrano  oferty  najkorzystniejsze,  pod  względem  ceny  wykonania.  Oferty  złożone  przez  w/w 
wykonawców,  spełniły  warunki  i  kryteria  udziału  w  postępowaniu  przetargowym  określone 
w ogłoszeniu tj. osoby posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania usług.



Sprawy dróg i mostów.

Drogi dojazdowe do pól.
Zgodnie z Załącznikiem do Zarządzenia Marszałka Województwa Śląskiego nr 00014/11 z dnia 
11.02.2011  r.  z  Zasadami  składania,  rozpatrywania  i  realizacji  wniosków  o  przyznanie 
dofinansowania ze środków budżetu Województwa Śląskiego uzyskiwanych na podstawie ustawy 
z  dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i  leśnych dowiadujemy się,  że wnioski 
o dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Śląskiego  składane są raz w roku, w terminie 
do 1 marca każdego roku, w którym zamierza się korzystać z dofinansowania, z wyjątkiem sytuacji 
wystąpienia klęski żywiołowej. W przypadku wystąpienia klęski żywiołowej wnioski składane są 
według potrzeb beneficjentów. Wnioskodawca w danym roku kalendarzowym może złożyć tylko 
jeden wniosek. Dlatego Wójt Gminy wnioskuje, aby ponownie wytypować tylko jedną drogę.

W związku z pismem Urzędu Gminy Przystajń w sprawie zaistniałych utrudnień komunikacyjnych 
na  trasie  Przystajń  -  Lubliniec  Starostwo  Powiatowe  w  Lublińcu  Wydział  Komunikacji, 
Drogownictwa i  Transportu poinformowało,  iż  z  uwagi  na bardzo zły stan obiektu mostowego, 
zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2010 S w miejscowości Panoszów (Niwki), zaszła 
pilna konieczność przeprowadzenia prac naprawczych, gdyż ich nie wykonanie mogło spowodować 
powstanie  katastrofy budowlanej.  Z  przyczyn  technologicznych  prowadzenie  prac  jest  możliwe 
tylko przy całkowitym zamknięciu obiektu. Z tego względu należało w trybie pilnym wprowadzić 
tymczasową organizację ruchu polegającą na całkowitym zamknięciu przejazdu przez most oraz 
wprowadzenie objazdu. Przewidywany termin przywrócenia stałej organizacji ruchu – niezwłocznie 
po  zakończeniu  prac  –  jednak  nie  później  niż  do  30  listopada  2012  r.  Wykonawca  robót 
zobowiązany  został  przez  inwestora  do  maksymalnego  skrócenia  terminu  naprawy  obiektu 
mostowego.

Sprawy różne:

03  września  2012  r.  odbyło  się  Zebranie  Wiejskie  Sołectwa  Górki  w  wyniku,  którego  został 
wybrany nowy sołtys Sołectwa Górki Pani Jelonek Jadwiga. 

10  września  2012  r.  wysłano  zapytanie  ofertowe  na  wykonanie  zamówienia  o  nazwie 
„Zagospodarowanie placu wokół budynku remizo-świetlicy w Kuźnicy Starej (Budowa placu zabaw 
wraz z  miejscem wypoczynku i  rekreacji  w Kuźnicy Starej  –  podjazd i  chodnik)”.  Do terminu 
składania  ofert,  czyli  do  21  września  2012 r.  do  godz.  12.00  wpłynęły 3  oferty  na wykonanie 
przedmiotowego zadania. Za najkorzystniejszą  wybrano  ofertę:  P.H.U.   KOST -BRUK   S.  C., 
I. JANIK,  K. WRĘCZYCKA, Kostrzyna 38, za cenę 11 900,00 zł brutto. 26 września 2012 r. została 
podpisana umowa z wykonawcą.

Przyjęto projekty uchwał:

1. w sprawie: podziału Gminy Przystajń na stałe obwody głosowania.
2. w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w miejscowości Podłęże 

Szlacheckie, stanowiącej własność Gminy Przystajń.
3. w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości, położonej 

w miejscowości Przystajń, stanowiącej własność Gminy Przystajń.
4. w sprawie: wyrażenie zgody na przedłużenie umowy dzierżawy.
5. w sprawie:  zmiany uchwały Nr  XXVII/57/08  Rady Gminy Przystajń  z  dnia  29  grudnia 

2008  r.  w  sprawie  poboru  łącznego  zobowiązania  pieniężnego,  podatku  leśnego  oraz 
podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów.



6. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok.
7. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2012-2021.
8. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XVIII.126.2012 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 sierpnia 

2012  r.  w  sprawie  określenia  przystanków  komunikacyjnych,  których  właścicielem  jest 
Gmina  Przystajń  udostępnionych  dla  wszystkich  operatorów  i  przewoźników  oraz 
warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

9. w  sprawie:  określenia  przystanków  komunikacyjnych,  których  właścicielem  jest  Gmina 
Przystajń  udostępnionych  dla  wszystkich  operatorów  i  przewoźników  oraz  warunków 
i zasad korzystania z tych przystanków.

                                                                                     Wójt Gminy Przystajń 
                                                                                     mgr inż. Andrzej Kucharczyk


