
Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej 
w okresie od 03 grudnia 2012 r. do 27 grudnia 2012 r.

Wydano zarządzenia Wójta:

1. Nr 74/2012 z dnia 03 grudnia 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 
2012 rok.

2. Nr 75/2012 z dnia 06 grudnia 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 
2012 rok.

3. Nr  76/2012  z  dnia  06  grudnia  2012  r.  w  sprawie:  opracowania  Planu  przygotowań 
podmiotów leczniczych i jednostek samorządu terytorialnego na potrzeby obronne państwa 
oraz Planu organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych na terenie Gminy 
Przystajń.

4. Nr  77/2012  z  dnia  06  grudnia  2012  r.  w  sprawie:  Regulaminu  udzielania  zamówień 
publicznych  w  Urzędzie  Gminy  Przystajń,  których  wartość  nie  przekracza  wyrażonej 
w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.

5. Nr 78/2012 z dnia 06 grudnia 2012 r. w sprawie: ustalenia terminu,  wysokości wadium 
i powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 
nieruchomości zabudowanej – działki w Mrówczaku o nr ewid. 99/1.

6. Nr 79/2012 z dnia 17  grudnia 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 
2012 rok.

Sprawy oświaty:

06  grudnia 2012  r.  ogłoszono przetarg nieograniczony na  „Dostawę opału -  węgla kamiennego 
energetycznego asortyment EKO - groszek do Zespołu Szkół w Przystajni w roku 2013”. 
Do terminu składania  ofert,  czyli  do  14  grudnia  2012  r.  do  godz.  12:00  wpłynęło  8  ofert na 
wykonanie przedmiotowego zadania. 
17 grudnia 2012  r.  w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  „Dostawę 
opału - węgla kamiennego energetycznego asortyment EKO -  groszek do Zespołu Szkół 
w Przystajni w roku 2013”  wybrano  najkorzystniejszą  ofertę  złożoną  przez  P.  W.  „ATEX” 
Sp. z o.o., ul. Gliwicka 3, 44-145 Pilchowice, za cenę 75 276,00 zł brutto. 

Sprawy Kultury i Sportu:

17 grudnia 2012 r. o godz. 19:00 odbyło się spotkanie z kandydatem na kapelmistrza orkiestry: 
Panem  Tomaszem  Dulskim.  Na  spotkaniu  z  kapelmistrzem  obecni  byli  Mariusz  Koziński, 
Arkadiusz Mielczarek, Małgorzata Izydorczyk. Pan Tomasz Dulski ukończył studia na Akademii 
Muzycznej w Katowicach, prowadzi orkiestrę w Gminie Rząśnia oraz w Koszęcinie. Kapelmistrz  
pochodzi  z  miejscowości  Rusinowice  k.  Lublińca.  Dyrektor  GOKSiR-u  w  Przystajni  po 
pozytywnym zaopiniowaniu kapelmistrza przez pozostałych uczestników spotkania, zdecydowała 
się na rozpoczęcie współpracy z nowym kapelmistrzem od Nowego Roku.
Zajęcia odbywać się będą w każdy wtorek (12.00 - 20.00). Miesięczna kwota wynagrodzenia to 
1500,00 zł brutto (obejmuje stałe zajęcia w każdy wtorek oraz udziały w przeglądach, dodatkowe 
próby,  itp.).  Jest  to  jedyna  kandydatura,  w  której  wymagania  finansowe  zbliżone  są  do 
wynagrodzenia  poprzedniego  kapelmistrza  tj.  Pana  Wiktora  Jarosika,  który  zrezygnował 
z prowadzenia orkiestry z powodu wyjazdu za granicę. 



Nabór na wolne stanowisko pracy:

12  grudnia  2012  r.  ogłoszono  nabór  na  stanowisko  urzędnicze  w  Urzędzie  Gminy  Przystajń, 
tj. stanowisko pracy ds. utrzymania czystości i porządku w gminie. 
Dokumenty aplikacyjne można składać do 03 stycznia 2013 r. do godz. 10:00. 
Lista kandydatów,  którzy spełniają wymagania formalne zostanie zamieszczona na stronie BIP 
Gminy www.bip.przystajn.akcessnet.net (zakładka:  nabór na wolne miejsca pracy w Urzędzie 
Gminy) i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy dnia 03 stycznia 2013 r. o godz. 12:00.
Test kwalifikacyjny i rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 04 stycznia 2013 r. o godz. 10:00.

Obwieszczenie:

14 grudnia 2012 r. zamieszczono na BIP i tablicach ogłoszeń obwieszczenie o przystąpieniu do 
sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Przystajń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do 
zmiany studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz do prognozy 
oddziaływania  na środowisko na piśmie  do dnia 28  lutego 2013 r.  w siedzibie  Urzędu Gminy 
Przystajń, ul. Częstochowska 5, 42-141 Przystajń.  

Przyjęto projekty uchwał w sprawie:

1. zmiany  uchwały Nr XIX.140.2012  Rady Gminy Przystajń  z dnia 1 października 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.

2. zatwierdzenia harmonogramu pracy Rady Gminy Przystajń na rok 2013.
3. zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2012 rok.
4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2012-2021.

                                                                                     Wójt Gminy Przystajń 
                                                                                     mgr inż. Andrzej Kucharczyk


