
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym 
od 12 września 2014 r. do 12 listopada 2014 r.

Zarządzenia Wójta:

1. Nr  86/2014  z  dnia  12  września  2014  r.  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy  Przystajń  na 
2014 rok,

2. Nr  87/2014  z  dnia  12  września  2014  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń,

3. Nr  88/2014  z  dnia  12  września  2014  r.  w  sprawie  zasad  przyznawania,  przekazywania 
i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Przystajń dla samorządowych instytucji kultury,

4. Nr 89/2014 z dnia 12 września 2014 r. w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu 
gminy Przystajń na 2015 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej,

5. Nr  90/2014  z  dnia  26  września  2014  r.  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy  Przystajń  na 
2014 rok,

6. Nr  91/2014  z  dnia  26  września  2014  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń,

7. Nr  92/2014  z  dnia  30  września  2014  r.  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy  Przystajń  na 
2014 rok,

8. Nr  93/2014  z  dnia  30  września  2014  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń,

9. Nr 94/2014 z dnia 7 października 2014 r.  w sprawie powołania składu komisji  konkursowej 
w celu przyznania Nagród Wójta Gminy Przystajń w 2014 r. ze specjalnego funduszu nagród,

10. Nr 95/2014 z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację 
projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Przystajń,

11. Nr 96/2014 z dnia 9 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenie konsultacji społecznych na 
temat  projektu  Programu współpracy Gminy Przystajń z  organizacjami  pozarządowymi  oraz 
innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015,

12. Nr  97/2014  z  dnia  13  października  2014  r.  w  sprawie  nadania  numerów  przystankom 
komunikacyjnym będących własnością Gminy Przystajń,

13. Nr 98/2014 z dnia 15 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 
2014 rok,

14. Nr 99/2014 z dnia 15 października 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń,

15. Nr 100/2014 z  dnia  15 października  2014 r.  w sprawie  ustalenia  norm zużycia paliw przez 
samochody pożarnicze i sprzęt silnikowy będący na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu Gminy Przystajń,

16. Nr 101/2014 z dnia 15 października 2014 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny 
wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na realizację projektów z zakresu rozwoju kultury 
fizycznej,

17. Nr  102/2014  z  dnia  22  października  2014  r.  w  sprawie  dofinansowania  form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2014 r.,

18. Nr 103/2014 z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego 
Urzędu Gminy Przystajń, 

19. Nr 104/2014 z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 
2014 rok,

20. Nr 105/2014 z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń,

21. Nr 106/2014 z dnia 25 października 2014 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej 
obsługi  komisji  obwodowych  do  przeprowadzenia  wyborów  do  rad  gmin,  rad  powiatów, 
sejmików wojewódzkich,  Rady m. stołecznego Warszawy i  rad dzielnic m.st  Warszawy oraz 
wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 



roku,
22. Nr 107/2014 z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych na 

terenie gminy Przystajń,
23. Nr 108/2014 z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 

rok,
24. Nr  109/2014  z  dnia  4  listopada  2014  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek 

budżetowych Gminy Przystajń,
25. Nr  110/2014  z  dnia  4  listopada  2014 r.  w sprawie  wyznaczenia  osób odpowiedzialnych  za 

ochronę  zamkniętego  lokalu  wyborczego  w  czasie  przerwy  w  głosowaniu  spowodowanej 
nadzwyczajnymi wydarzeniami.

 
Sprawy różne:

1. 11 września 2014 r.  odbył  się przetarg na zadanie pod nazwą  „MODERNIZACJA DROGI 
DOJAZDOWEJ  DO  GRUNTÓW  ROLNYCH  W  MIEJSCOWOŚCI  PRZYSTAJŃ  – 
ANTONÓW  POLA”  -  wpłynęło  9  ofert.  Wybrano  najkorzystniejszą  ofertę  złożoną  przez 
Przedsiębiorstwo  Usługowo-Handlowe  „BUD-MET”  Jarosław  Kałmuk,  Truskolasy, 
ul. Słowackiego 30, na kwotę 337 444,25 zł (brutto).  Termin realizacji 23 listopada 2014 r.

2. Od dnia 7 listopada 2014 r. do dnia 08 grudnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Przystajń w 
godzinach pracy urzędu jest wyłożony  projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania  przestrzennego Gminy Przystajń wraz z  prognozą oddziaływania  na 
środowisko. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmianami odbędzie się w dniu  24 listopada 
2014 r. o godzinie 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Przystajń. 
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Przystajń z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy  jednostki  organizacyjnej  i  adresu,  oznaczenia  nieruchomości,  której  uwaga  dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia 2014 r.

3. W  związku  z  kończącą  się  obecną  umową  obowiązującą  do  31  grudnia  2014  r., w  dniu 
12  listopada  2014  r.  ogłoszony  został  nowy  przetarg  nieograniczony  na  usługi  związane 
z  odbiorem  i  zagospodarowaniem  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości 
zamieszkałych na terenie Gminy Przystajń  na okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 
2016 r. Termin składania ofert wyznaczono do 21 listopada 2014 r. do godz. 10.00. 

Przyjęto projekt uchwały w sprawie:
1. uchwalenia  Programu  Współpracy  Gminy  Przystajń  z  Organizacjami  Pozarządowymi  oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r,
2. obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
3. zamiaru  połączenia  samorządowych  instytucji  kultury:  Gminnego  Ośrodka  Kultury,  Sportu 

i Rekreacji w Przystajni oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni w jedną instytucję 
kultury o nazwie: Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminy Przystajń.
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