
Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej 
w okresie od 01 października 2012 r. do 04 listopada 2012 r.

Wydano zarządzenia Wójta:

1. Nr  56/2012  z  dnia  09  października  2012  r.  w  sprawie:  powołania  składu  komisji 
konkursowej w celu przyznania Nagród Wójta Gminy Przystajń w 2012 r. ze specjalnego 
funduszu nagród.

2. Nr 57/2012 z dnia 12 października 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 
2012 rok.

3. Nr 58/2012 z dnia 23 października 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 
2012 rok.

4. Nr 59/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 
2012 rok.

5. Nr 60/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 
2012 rok.

6. Nr  61/2012  z  dnia  31  października  2012  r.  w  sprawie:  zmiany  Wieloletniej  Prognozy 
Finansowej Gminy Przystajń na lata 2012-2021.

7. Nr  62/2012  z  dnia  18  października  2012  r.  w  sprawie:  przeprowadzenia  konsultacji 
społecznych  na  temat  projektu  Programu  współpracy Gminy Przystajń  z  organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na rok 2013.

Sprawy oświaty:
Przetarg na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych.
02  października  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 Borze Zajacińskim”. Do terminu składania ofert, czyli do 
12  października  2012  r.  do  godziny  12:00  wpłynęły  3  oferty  na  wykonanie  przedmiotowego 
zadania.  12 października 2012 r.  w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
wybrano  najkorzystniejszą  ofertę  złożoną  przez  EDU  Pracownia  Marcin  Kościelak, 
ul. Budziszyńska 8-10, 62-800 Kalisz, za cenę 19 020,99 zł brutto. 

Współpraca   z organizacjami pozarządowymi:  
18 października 2012 r. zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przystajń 
propozycję  konsultacji  projektu:  „Program  Współpracy  Gminy Przystajń z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
2013  rok”.  Wszelkie  wnioski,  propozycje  i  opinie  dotyczące  projektu  można  było  zgłaszać  do 
pełnomocnika Wójta Gminy Przystajń ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w okresie 
od  18  października  2012  r.  do  02  listopada  2012  r.;  telefonicznie  (pod  numerem  telefonu 
34 3191153), drogą mailową na adres gzk@gminaprzystajn.pl, listownie lub osobiście (adres: Urząd 
Gminy  Przystajń,  42-141  Przystajń,  ul.  Częstochowska  5  –  pokój  14).  W w/w terminie nie 
zgłoszono żadnych wniosków,  propozycji i opinii dotyczących projektu „Programu Współpracy 
Gminy Przystajń z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2013 rok”. 

Zamówienia publiczne poniżej 14000 euro:
W dniu 24 października 2012 r. zaproszono do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia 
publicznego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mrówczak”. Ofertę należy złożyć 
w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Przystajń, ul. Częstochowska 5, 42-141 Przystajń 
do dnia 05 listopada 2012 r. do godz. 12.00.
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Informacja     na     temat     wycinki     drewna     w     lesie     gminnym.  
Ilość szacunkowa drewna do pozyskania z lasu gminnego w miejscowości Przystajń została 
ustalona przez leśniczego Nadleśnictwa Herby Pana Marcina Gibaszka i wynosi ok.  813  m³. 
Wyliczono także powierzchnię,  którą należy objąć wykonaniem rozdrobnienia pozostałości 
pozrębowych tj. 4,5 ha. 
Na podstawie rozeznania cenowego wyłoniono firmę,  która zakupi pozyskane kosztem własnym 
drewno, dodatkowo wykona rozdrobnienie pozostałości pozrębowych. Wysłano trzy zapytania, dwie 
firmy złożyły ofertę zakupu za 1  m³ uwzględniając koszty własne,  tj.  pozyskania,  zrywki 
i wykonania rozdrobnienia pozostałości.  Najkorzystniejszą ofertą była oferta firmy Zakład Usług 
Leśnych i Remontowych Leon Tychowski z Lublińca, która zaproponowała kwotę 44,03 zł za 1 m³ 
(kwota brutto). 08.10.2012 r. podpisano umowę w w/w firmą.

Sprawy różne:
02 października  2012 r.  w Urzędzie  Gminy Przystajń  podpisano umowę na  realizację  zadania: 
„Świadczenie usług doradztwa prawnego polegających na zastępstwie procesowym i doradztwie w 
zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług 
(VAT),  poprzedzonego  kompleksową  analizą  zasadności  roszczeń  będących  przedmiotem 
postępowania  przed  organami  orzekającymi  i  sądami”  z  firmą  DELOITTE LEGAL,  Pasternak, 
Korba  i  Wspólnicy  Kancelaria  Prawnicza.  Wykonawca  poinformuje  zamawiającego  w  formie 
pisemnego podsumowania (Raport) o wynikach analizy oraz zarekomenduje odpowiednie działania 
prawne zmierzające do podniesienia roszczeń. 

Przyjęto projekty uchwał w sprawie:

1. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. postanowienia  o  odbieraniu  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości,  na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
4. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
5. obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
6. ustanowienia  zasad  na  jakich  sołtysowi  będzie  przysługiwała  dieta  oraz  zwrot  kosztów 

podróży służbowych.
7. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych 

z  terenu  Gminy  Przystajń  uczestniczących  w  działaniu  ratowniczym  lub  szkoleniu 
pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Przystajń.

8. przekazania środków finansowych dla Policji.
9. zgłoszenia  kandydata  Gminy  Przystajń  do  składu  Powiatowej  Rady  Zatrudnienia 

w Kłobucku.
10. uchwalenia Programu Współpracy Gminy Przystajń z Organizacjami Pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.
11. przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych 

Gminy Przystajń na 2013 rok.
12. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.
13. zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok.
14. rozpatrzenia  wniosku  Sołectwa  Kuźnica  Nowa  o  przeznaczeniu  środków  w  ramach 

Funduszu Sołeckiego na rok 2013.

                                                                                     Wójt Gminy Przystajń 
                                                                                     mgr inż. Andrzej Kucharczyk


