
Sprawozdanie z działalności  Wójta w okresie międzysesyjnym 
od 17 września 2013 r. do 27 października 2013 r.

Zarządzenia Wójta:

1. Nr  56/2013  z  dnia  16  września  2013 r.  w sprawie:  zmian  w budżecie  Gminy Przystajń  na 
2013 rok.

2. Nr 57/2013 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie: założeń do projektu budżetu na rok 2014 i 
Wieloletniej Prognozy Finansowej.   

3. Nr  58/2013  z  dnia  30  września  2013 r.  w sprawie:  zmian  w budżecie  Gminy Przystajń  na 
2013 rok.

4. Nr 59/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie: powołania Komisji do rozpatrywania ofert 
złożonych  na  zamówienie  publiczne  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  zadanie: 
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Stacji Uzdatniania Wody na terenie ujęcia 
wody w miejscowości Przystajń.

5. Nr 60/2013 z dnia 09 października 2013 r. w sprawie: powołania składu Komisji konkursowej w 
celu przyznania Nagród Wójta Gminy Przystajń w 2013 r. ze specjalnego funduszu nagród.

6. Nr 61/2013 z dnia 10 października 2013 r. w sprawie: ustalenia wzoru wniosku o udzielenie 
dotacji, na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 
do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Przystajń.

7. Nr 62/2013 z dnia 10 października 2013 r. w sprawie: ustalenia wzoru wniosku o udzielenie 
wsparcia finansowego na realizację projektów z zakresu rozwoju kultury fizycznej.

8. Nr  63/2013  z  dnia  11  października  2013  r.  w  sprawie:  ogłoszenia  otwartego  konkursu  na 
realizację projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Przystajń.

9. Nr 64/2013 z dnia 11 października 2013 r. w sprawie:  zmian w budżecie Gminy Przystajń na 
2013 rok.

10. Nr 65/2013 z dnia 17 października 2013 r. w sprawie: powołania Komisji  Konkursowej  do 
oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na realizację projektów z zakresu rozwoju 
kultury fizycznej.

11. Nr 66/2013 z dnia 18 października 2013 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 2014.

12. Nr 67/2013 z dnia 22 października 2013 r. w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Przystajń na 
2013 rok.

13. Nr 68/2013 z dnia 24 października 2013 r. w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Przystajń na 
2013 rok.

14. Nr 69/2013 z dnia 24 października 2013 r. w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń.

Przetargi:

1. 30 września ogłoszono przetarg na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę 
Stacji Uzdatniania Wody na terenie ujęcia wody w miejscowości Przystajń”- wpłynęły 3 oferty. 
Wybrano najkorzystniejszą ofertę za kwotę 50 430,00 zł. firmy KOMA Zakład Projektowania i 
Realizacji Inwestycji, 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29

2. 8  października  ogłoszono  przetarg  na  zadanie  „Udzielenie  kredytu  długoterminowego  na 
"Przebudowa  drogi  dojazdowej  w  miejscowości  Ługi-Radły"  w  kwocie  238  485,00  zł.”- 
wpłynęły  3  oferty.  Wybrano  najkorzystniejszą  ofertę  Powiatowego  Banku  Spółdzielczego  w 
Kędzierzynie – Koźlu. Umowę podpisano 24 października 2013 r.

3. 8  października  ogłoszono  przetarg  na  zadanie  „Udzielenie  kredytu  długoterminowego  na 
"Budowa drogi w miejscowości Siekierowizna" w kwocie 200 00,00 zł.”  - wpłynęły 3 oferty. 



Wybrano najkorzystniejszą ofertę Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie – Koźlu. 
Umowę podpisano 24 października 2013 r.

4. 18  października  ogłoszono  przetarg  na  zadanie  "Dokończenie  budowy  boisk  sportowych 
ogólnodostępnych w Borze Zajacińskim". Termin składania wniosków do 8 listopada 2013 r. 

Sprawy kultury
1. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni informuje, iż w roku 2014 odbędą się 
w gminie Przystajń następujące imprezy powiatowe:

- 15 czerwca 2014r. - Powiatowy Przegląd Orkiestr 

- 7 grudnia 2014 r. - Powiatowa Prezentacja Stołów Bożonarodzeniowych i Wigilijnych.

2.    11 października ogłoszono konkurs na realizację projektów służących rozwojowi sportu na 
terenie Gminy Przystajń .Wpłynęła 1 oferta Klubu Sportowego ''Płomień'' Przystajń, kwota 
przyznanej dotacji wynosi 5 000,00 zł.

Sprawy różne:

 W  Gminnej  Bibliotece  Publicznej  w  Przystajni będzie  przeprowadzona  kontrola  zbiorów 
bibliotecznych (czyli skontrum), które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dn. 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych, 
powinno  być  przeprowadzone  raz  na  5  lat  w  przypadku  wolnego  dostępu  do  zbiorów,  jaki 
obowiązuje w Bibliotece w Przystajni.
Przeprowadzenie skontrum wiąże się z  obowiązkowym wyłączeniem udostępniania zbiorów, co 
oznacza,  że biblioteka będzie dla czytelników zamknięta w tym okresie.  Rozpoczęcie skontrum 
ustalono na 18 listopada, a zakończenie planowane jest na 29 listopada bieżącego roku. 

W dniach 05.09.2013 i 15.10.2013 przeprowadzono rokowania na zbycie działki 99/1 położonej 
w Mrówczaku.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 86 250,00 zł (zbycie działki zwolnione z podatku Vat).
Do rokowań  przystąpił jeden oferent –  Mariusz Cała zam.  Bodzanowice,  proponując  kwotę 
52  000,00  zł.  Kwota  powyższa  została  zaakceptowana  i  P.  Cała  nabył  przedmiotową  działkę. 
Umowa w formie notarialnej zostanie zawarta w I połowie listopada po wspólnym uzgodnieniu 
terminu, koszty zawarcia umowy notarialnej poniesie nabywca nieruchomości.

Przyjęto projekty uchwał w sprawie:
1) zmiany  uchwały  nr  XXVIII.212.2013  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  16  września  2013  r. 
w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni.
2)  udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wrzosy-Brzeziny.
3) udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Górkach Stanach. 
4) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 
5) obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
6) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.  
7) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Irządze.  
8) zmiany uchwały  Nr XXXVI/45/09  Rady Gminy Przystajń z dnia 26  października 2009 r. 
w sprawie  zatwierdzenia  Planu Odnowy Miejscowości Przystajń   na lata 2009 - 2016 .
9)  zmiany  uchwały  Nr  XLV/35/10  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  18  października  2010  r. 
w sprawie  zatwierdzenia  zmiany Planu Odnowy Miejscowości Bór Zajaciński  na lata 2010-2017 
10) zmiany w budżecie Gminy Przystajń na 2013 r. 
11) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013 - 2021. 

                                                                                                     Wójt Gminy Przystajń 
                                                                                                      mgr inż. Andrzej Kucharczyk


