
Sprawozdanie z działalności  Wójta w okresie międzysesyjnym 
od 28 października 2013 r. do 13 listopada 2013 r.

Zarządzenia Wójta:

1. Nr 70/2013 z dnia 28 października2013 r.  w sprawie:zmiany planów finansowych jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń.

2. Nr 71/2013 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 
2013 rok.

3. Nr 72/2013 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń.

4. Nr  73/2013  z  dnia  4  listopada  2013  r.  w  sprawie:  dofinansowania  form  doskonalenia 
zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2013 r.

5. Nr  74/2013  z  dnia  7  listopada  2013  r.  w  sprawie:  zmiany  planów  finansowych  jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń.

6. Nr 75/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie: powołania Komisji do oceny spełnienia przez  
wykonawców warunku udziału w postępowaniu oraz do badania ofert o udzielenie zamówienia 
publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  zadanie  „Dokończenie  budowy  boisk 
sportowych ogólnodostępnych w Borze Zajacińskim”.

7. Nr 76/2013 z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 
rok.

8. Nr 77/2013 z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Przystajń.  

Przetargi:

1. 8  listopada  odbył  się  przetarg  na  zadanie  „  Dokończenie  budowy  boisk  sportowych 
ogólnodostępnych w Borze Zajacińskim” - wpłynęły 2 oferty. Wybrano najkorzystniejszą ofertę 
firmy Szymon Kulej „ RESTI” ul. Opolska 18, 42-134 Truskolasy na kwotę 14 145,00 zł.  brutto. 
Termin podpisania umowy ustalono na dzień 18 listopada 2013 r.

Zamówienia publiczne poniżej 14000 euro:

1. W dniu 13 listopada 2013 r. zaproszono do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia 
publicznego pn. „ Zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Przystajń w sezonie 
2013/2014” Termin składania wniosków do 20 listopada 2013 r. 

Sprawy różne:

W okresie lipiec-październik 2013 r z terenu Gminy Przystajń firma Zakład Oczyszczania Miasta 
Zbigniew Strach odebrała  następujące ilości  odpadów: odpady zmieszane -  228, 7  ton,  odpady 
segregowane  –  29,34  ton.  Koszt  odbioru  i  zagospodarowania  odpadów za  w/w okres  wyniósł 
95 379,83 zł 

Przyjęto projekty uchwał w sprawie:

1) w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Przystajń z Organizacjami Pozarządowymi 
oraz  innymi podmiotami  prowadzącymi działalność  pożytku publicznego na 2014 r. 
2) w sprawie  zmiany uchwały nr XXIX.217.2013  Rady Gminy Przystajń z dnia 28 października 



2013r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wrzosy-Brzeziny. 
3)  w sprawie  zmiany uchwały nr XXIX.218.2013  Rady Gminy Przystajń z dnia 28 października 
2013r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Górki-Stany. 
4) w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII.212.2013  Rady Gminy Przystajń z dnia 16 września 
2013r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni. 
5)w sprawie korekty uchwały Nr XXIX.219.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 października 
2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 
6) zmiany uchwały Nr XLV/35/10  Rady Gminy Przystajń z dnia 18 października 2010 w sprawie 
zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Bór Zajaciński  na lata 2010-2017. 
7)w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 
8) zmiany w budżecie Gminy Przystajń na 2013 r. 
9) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013-2021.
10) w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Górkach-Stanach.
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                                                                                                      mgr inż. Andrzej Kucharczyk


