
Sprawozdanie z działalności  Wójta w okresie międzysesyjnym 
od 25 sierpnia 2014 r. do 11 września 2014 r.

Zarządzenia Wójta:

1. Nr 80/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r.  w sprawie zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej 
Gminy Przystajń na lata 2014 – 2024.

2. Nr 81/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 
rok.

3. Nr  82/2014  z  dnia  25  sierpnia  2014  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń. 

4. Nr 83/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania 
budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2014 roku i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej 
Prognozy Finansowej łącznie z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć, oraz informacji 
o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.

5. Nr  84/2014  z  dnia  5  września  2014  r.  w  sprawie  sporządzenia  wykazu  nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży – działka nr ewid. 377, położona w Podłężu Szlacheckim, działka 
nr ewid. 487/3, położona w Borze Zajacińskim.

6. Nr  85/2014  z  dnia  8  września  2014  r.  w  sprawie  powołania  komisji  przetargowej  do 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Sprawy różne:

1)  26 sierpnia 2014 r.  ogłoszono przetarg na zadanie pod nazwą  „MODERNIZACJA DROGI 
DOJAZDOWEJ  DO  GRUNTÓW  ROLNYCH  W  MIEJSCOWOŚCI  PRZYSTAJŃ  – 
ANTONÓW POLA”. Do termin składania ofert, czyli do 11.09.2014 r. wpłynęło 9 ofert.

2)  Dnia 5  września wpłynęło do Urzędu Gminy Przystajń pismo z WFOŚiGW w Katowicach, 
informujące, że Rada Nadzorcza Funduszu na posiedzeniu 28.08.2014  roku podjęła uchwałę 
Nr 339/2014 o udzieleniu Gminie Przystajń dofinansowania w łącznej kwocie do 1 192 540,00 zł, 
co stanowi 80%  kosztów kwalifikowanych zadania w formie pożyczki oprocentowanej 
w wysokości 0,95  stopy redyskonta weksli,  lecz nie mniej niż 3,5%  w stosunku rocznym na 
realizację zadania pn.:  „BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY NA TERENIE UJĘCIA 
WODY W MIEJSCOWOŚCI PRZYSTAJŃ”.  Na początku października 2014  roku zostanie 
podpisana umowa w tej sprawie.

Przyjęto projekt uchwały w sprawie:

1) emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
2) zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 rok,
3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2014-2024,
4) zmiany uchwały Nr XXXVIII.276.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 sierpnia 2014 r.  
w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
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