
Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej 
w okresie od 05 listopada 2012 r. do 02 grudnia 2012 r.

Wydano zarządzenia Wójta:

1. Nr 63/2012 z dnia 07 listopada 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 
2012 rok.

2. Nr  64/2012  z  dnia  08  listopada  2012  r.  w  sprawie:  polityki  bezpieczeństwa  danych 
osobowych i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania 
danych osobowych.

3. Nr 65/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 
2013.

4. Nr 66/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie: Wielotniej Prognozy Finansowej na lata 
2013-2021.

5. Nr 67/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 
2012 rok.

6. Nr  68/2012  z  dnia  20  listopada  2012  r.  w  sprawie:  zmiany  Wieloletniej  Prognozy 
Finansowej Gminy Przystajń na lata 2012-2021.

7. Nr 69/2012 z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 
2012 rok.

8. Nr 70/2012 z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie: zimowego utrzymania dróg gminnych na 
terenie gminy Przystajń.

9. Nr 71/2012 z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie: organizacji i działania systemu wczesnego 
ostrzegania w Gminie Przystajń.

10. Nr 72/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.  w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży.

11. Nr  73/2012  z  dnia  29  listopada  2012  r.  w  sprawie:  zmiany Zarządzenia  Wójta  Gminy 
Przystajń Nr 3/2012 z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień 
publicznych  w  Urzędzie  Gminy  Przystajń,  których  wartość  nie  przekracza  wyrażonej 
w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.

Przetarg   ustny  nieograniczony  w  formie  licytacji    na     sprzedaż     działki     nr     ewid  .  99/1   
w     Mrówczaku  

Na dzień 17 grudnia 2012 r.  wyznaczono przetarg na sprzedaż zabudowanej działki nr ewid. 99/1 
w Mrówczaku.  Działka ma powierzchnię 749  m²,  w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Przystajń przeznaczona jest pod teren różnorodnej działalności 
gospodarczej. 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 115 000,00 zł. Przed przystąpieniem do przetargu należy 
wpłacić wadium w  wysokości 10 % ceny. Przetarg jest ważny jeżeli osoba, która do niego przystąpi 
zaoferuje kwotę wyższą od wywoławczej o co najmniej 1 %.

Program     do     prowadzenia     ewidencji     miejscowości  ,   ulic     i     adresów  

Na podstawie ustawy o  o infrastrukturze informacji przestrzennej gmina zobowiązana została do 
prowadzenia powyższej ewidencji w formie elektronicznej.  Gmina Przystajń jako jedna z trzech 
w powiecie skorzystała z darmowego oprogramowania od Głównego Geodety Kraju.  Podobne 
programy kosztują ok. 8 tys. zł.



Związek Międzygminny Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód

Wspólnie  z  Gminą  Panki  zakończono  rozbudowę  istniejącej  mechaniczno-biologicznej 
oczyszczalni  ścieków  zwiększająca  średniodobową  przepustowość  z  450  m³/dobę  do 
przepustowości 900 m³ ścieków/dobę (max. 1100 m³/dobę).

Rozbudowa  objęła  rozwiazania  technologiczno-inżynierskie  następujących  obiektów 
oczyszczalni:
1. Rozbudowa: pompownia ścieków, budynek techniczno-socjalny, węzeł sit obrotowych, stacja 

dozowania  PIX  –  do  likwidacji  w  zależności  od  parametrów  ścieków  oczyszczonych 
wskazanych w pozwoleniu wodnoprawnym, pomieszczenie agregatu prądotwórczego, zbiornik 
uśredniający.

2. Nowe obiekty: reaktor biologiczny, zbiornik osadu, stacja dmuchaw, komory odpływu.
3. Zewnętrzne sieci technologiczne.
4. Sieć kanalizacji lokalnej na działce oczyszczalni.

Finansowanie inwestycji (brutto):
Wartość inwestycji: 1 885 164,00 zł.
Dofinansowanie z UM: 1 060 144,43 zł.
Środki własne (wpłaty gmin): 776 000,00 zł.
(Różnice wynikają z wydatków poniesionych wcześniej).

Czas realizacji  (prace budowlane):  29.11.2011 r.  (przekazanie placu budowy) do 31.10.2012 r. 
(odbiór końcowy). 

Przyjęto projekty uchwał w sprawie:

1. zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli, 
nauczycielom  pełniącym  inne  stanowiska  kierownicze  w  tych  placówkach  oraz 
nauczycielom,  którzy obowiązki  pełnią  w  zastępstwie  nauczyciela,  któremu  powierzono 
stanowisko kierownicze w Gminie Przystajń.

2. zmiany  uchwały  Nr  XX.143.2012  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  5  listopada  2012  r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

3. zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok.
4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2012-2021.
5. uchwalenia budżetu Gminy Przystajń na 2013 rok.
6. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013-2021.
7. udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni.

                                                                                     Wójt Gminy Przystajń 
                                                                                     mgr inż. Andrzej Kucharczyk


