
Sprawozdanie z działalności  Wójta w okresie międzysesyjnym 
od 19 maja 2014 r. do 29 czerwca 2014 r.

Zarządzenia Wójta:

1. Nr  54/2014  z  dnia  19  maja  2014  r.  w  sprawie:  zmiany  planów  finansowych  jednostek
budżetowych Gminy Przystajń.

2. Nr 55/2014 z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 42/2014 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.

3. Nr  56/2014 z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno –
Architektonicznej. 

4. Nr  57/2014  z  dnia  22  maja  2014  r.  w  sprawie:  powołania  Komisji  do  przeprowadzenia
postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w trybie  przetargu  nieograniczonego  na
zadanie: Budowa Stacji Uzdatniania Wody na terenie ujęcia wody w miejscowości Przystajń.

5. Nr 58/2014 z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 rok.
6. Nr  59/2014  z  dnia  23  maja  2014  r.  w  sprawie:  zmiany  planów  finansowych  jednostek

budżetowych Gminy Przystajń. 
7. Nr  60/2014  z  dnia  26  maja  2014  r.  w  sprawie:  powołania  komisji  przetargowej  do

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
8. Nr 61/2014 z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 rok.
9. Nr  62/2014  z  dnia  30  maja  2014  r.  w  sprawie:  zmiany  planów  finansowych  jednostek

budżetowych Gminy Przystajń.
10. Nr 63/2014 z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 r.
11.Nr  64/2014  z  dnia  9  czerwca  2014  r.  w  sprawie:  zmiany  planów  finansowych  jednostek
budżetowych Gminy Przystajń.
12. Nr 65/2014 z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 r.
13.  Nr  66/2014  z  dnia  18  czerwca  2014  r.  w  sprawie:  zmiany planów finansowych  jednostek
budżetowych Gminy Przystajń.

Przetargi:

1) 16 maja 2014 r. odbył się przetarg na zadanie „Remont mostu drogowego w ciągu drogi
gminnej nad rzeką Liswarta w miejscowości Ługi-Radły" – wpłynęło 7 ofert. Wybrano
najkorzystniejszą  ofertę  firmy  „ZAKŁAD  WODNO-MELIORACYJNY”  Stanisław
Gramatyka,  Kochcice  ul.  Słoneczna  17,  na  kwotę: 121  513,  58  zł.  (brutto). Termin
zakończenia zgodnie z podpisaną umową - 18 lipca 2014 r.  

2) 28 maja 2014 r.  odbył  się  przetarg na  zadanie  „Budowa parkingu i  chodnika wraz z
terenem zieleni i miejscem wypoczynku w miejscowości Bór Zajaciński” - wpłynęło 7
ofert.  Wybrano najkorzystniejszą  ofertę  firmy PTUH „  ROMTRANS” Roman  Zając  ul.
Topolowa 20, Ostrawy nad Okszą, na kwotę:  119 002,81 zł.(brutto).  Termin zakończenia
zgodnie z podpisaną umową – 31 sierpnia 2014 r

3) 28 maja odbył się przetarg na zadanie „Budowa parkingu i chodnika wraz z terenem
zieleni i miejscem wypoczynku w miejscowości Przystajń” - wpłynęły 4 oferty. Wybrano
najkorzystniejszą ofertę firmy PHU „KOST-BRUK” s.c. Kostrzyna 38, na kwotę: 88 977,84
zł. (brutto). Termin zakończenia zgodnie z podpisaną umową – 31 sierpnia 2014 r.

4) 9 czerwca 2014 r. odbył się przetarg na zadanie  „Budowa Stacji Uzdatniania Wody na
terenie  ujęcia  wody  w  miejscowości  Przystajń” -  wpłynęła  1  oferta  firmy
„INSTALCOMPAKT Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 23 , Tarnowo Podgórne na kwotę:                



1 833.531,66 zł. (brutto). Termin zakończenia zgodnie z podpisaną umową – 30 listopada 2014 r.

Sprawy kultury:

22 czerwca 2014 r. odbył się XVI Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w Przystajni. W przeglądzie
udział wzięło aż 10 orkiestr. Zdobyte nagrody i miejsca: 
Prezentacja (przemarsz)
I miejsce – Zajączki I, II miejsce – Miedźno, III miejsce – Przystajń,
Konkurs (występ sceniczny)
I miejsce – Lipie, II miejsce – Zajączki I, III miejsce – Miedźno

Nagroda Publiczności - Przystajń
 

Przyjęto projekt uchwały w sprawie:

 1)  upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Przystajni do załatwiania
indywidualnych  spraw  z  zakresu  administracji  publicznej  dotyczących  realizacji  rządowego
programu dla rodzin wielodzietnych. 
2) zaciągnięcie pożyczki długoterminowej na budowę stacji uzdatniania wody w Przystajni.
3) zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 rok.

 4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2014-2024.
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