
Sprawozdanie z działalności  Wójta w okresie międzysesyjnym 
od 14 kwietnia 2014 r. do 18 maja 2014 r.

Zarządzenia Wójta:

1. Nr 33/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014
rok.

2. Nr  34/2014  z  dnia  14  kwietnia  2014  r.  w  sprawie:  zmiany  planów  finansowych  jednostek
budżetowych Gminy Przystajń. 

3. Nr 35/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu
osób  prawnych  i  fizycznych  oraz  jednostek  organizacyjnych  nieposiadających  osobowości
prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono
spłatę  na  raty  w  kwocie  przewyższającej  łącznie  500,00  zł  oraz  wykazu  osób  prawnych  i
fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku.

4. Nr 36/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie: ustalenia terminów zatwierdzenia arkuszy
organizacji szkół i przedszkoli w Gminie Przystajń na rok szkolny 2014/2015.

5. Nr 37/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014
rok.

6. Nr  38/2014  z  dnia  22  kwietnia  2014  r.  w  sprawie:  zmiany  planów  finansowych  jednostek
budżetowych Gminy Przystajń.

7. Nr 39/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014
rok.

8. Nr  40/2014  z  dnia  24  kwietnia  2014  r.  w  sprawie:  zmiany  planów  finansowych  jednostek
budżetowych Gminy Przystajń.

9. Nr  41/2014  z  dnia  28  kwietnia  2014  r.  w  sprawie:  zatwierdzenia  rocznego  sprawozdania
finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni za rok 2013.

10.  Nr  42/2014  z  dnia  28  kwietnia   2014 r.  w sprawie  zatwierdzenia  rocznego sprawozdania  
finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni za rok 2013. 

11. Nr 43/2014 z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w 
wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

12. Nr 44/2014 z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy 
Przystajń za 2013 r.

13. Nr 45/2014 z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 rok.
14.  Nr  46/2014  z  dnia  7  maja  2014  r.  w  sprawie:  zmiany  planów  finansowych  jednostek  

budżetowych Gminy Przystajń.
15.  Nr  47/2014  z  dnia  7  maja  2014  r.  w  sprawie:  powołania  komisji  konkursowej  w  celu  

przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Przystajni.
16. Nr 48/2014 z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie: opracowania Planu Operacyjnego Ochrony Przed 

Powodzią Gminy Przystajń.
17.  Nr  49/2014  z  dnia  7  maja  2014  r.  w  sprawie:  przygotowania  i  przeprowadzenia  

wieloszczeblowego ćwiczenia obronnego pk. „Biała Oksza 2014”
18. Nr 50/2014 z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 43/2014 Wójta Gminy 

Przystajń z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w  
wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

19. Nr 51/2014 z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 rok.
20.  Nr  52/2014  z  dnia  14  maja  2014  r.  w  sprawie:  zmiany  planów  finansowych  jednostek  

budżetowych Gminy Przystajń. 
21.  Nr  53/2014  z  dnia  14  maja  2014  r.  w  sprawie:  powołania  komisji  przetargowej  do  

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 



Przetargi:

1) 2 maja 2014 r. ogłoszono przetarg na zadanie pod nazwą. "Remont mostu drogowego w
ciągu drogi  gminnej  nad rzeką  Liswarta  w miejscowości  Ługi-Radły."  Termin składania
ofert upływa 16 maja 2014 r.

2) 13 maja 2014 r. ogłoszono przetarg na zadanie pod nazwą „"Budowa parkingu i chodnika
wraz  z  terenem  zieleni  i  miejscem  wypoczynku  w  miejscowości  Przystajń".  Termin
składania ofert do 28. 05. 2014 r.

3) 13 maja ogłoszono przetarg na zadanie pod nazwą „Budowa parkingu i chodnika wraz z
terenem zieleni i miejscem wypoczynku w miejscowości Bór Zajaciński" . Termin składania
ofert do 28.05.2014 r.

Sprawy oświaty:

9 maja 2014 roku odbył się konkurs na stanowisko: dyrektora Zespołu Szkół w Przystajni.  Do
konkursu przystąpił 1 kandydat.
W wyniku  konkursu  kandydatem na  stanowisko  Dyrektora  Zespołu  Szkół  jest  –  Pani  Monika
Rabenda.

 

Przyjęto projekt uchwały w sprawie:

1) zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 rok,
2) uchylenia uchwały nr XXXIV.258.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Przystajń w roku 2014,
3)  przyjęcia  programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Przystajń w roku 2014,
4) zmiany uchwały nr XXXV.264.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie
przekazania środków finansowych dla  Powiatu Kłobuckiego na dofinansowanie kosztów obsługi
systemu sms ostrzegającego mieszkańców powiatu przed zdarzeniami o charakterze kryzysowym
zwanym dalej „systemem sms”,
5) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Przystajń.
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