
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym 
od 13 listopada 2014 r. do 9 grudnia 2014 r.

Zarządzenia Wójta:

1. Nr 111/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej 
gminy na 2015 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem,

2. Nr 112/2014 z dnia 13 listopada 2014 r.  w sprawie projektu uchwały Wieloletniej  Prognozy 
Finansowej Gminy Przystajń na lata 2015-2024,

3. Nr 113/2014 z  dnia  14 listopada 2014 r.  w sprawie  zmian w budżecie  Gminy Przystajń  na 
2014 rok,

4. Nr  114/2014 z  dnia  14  listopada  2014 r.  w sprawie  zmiany planów finansowych  jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń,

5. Nr 115/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrywania ofert 
złożonych na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "usługi 
związane  z  odbiorem  i  zagospodarowaniem  odpadów  komunalnych  od  właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przystajń",

6. Nr 116/2014 z  dnia  24 listopada 2014 r.  w sprawie  zmian w budżecie  Gminy Przystajń  na 
2014 rok,

7. Nr  117/2014 z  dnia  24  listopada  2014 r.  w sprawie  zmiany planów finansowych  jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń,

8. Nr  118/2014  z  dnia  25  listopada  2014  r.  w  sprawie  ustalenia  terminu,  wysokości  wadium 
i  powołania  komisji  do  przeprowadzenia  przetargu  ustnego  nieograniczonego  na  sprzedaż 
nieruchomości niezabudowanej – działki w Podłężu Szlacheckim o nr ewid. 377,

9. Nr 119/2014 z dnia 27 listopada 2014 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  na 
realizacje zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej planowanych do realizacji w 2015 roku,

10. Nr 120/2014 z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmiany instrukcji określającej 
zasady  sporządzania,  obiegu  i  kontroli  oraz  przechowywania  i  zabezpieczania  dokumentów 
księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy Przystajń,

11. Nr 121/2014 z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych oraz 
wykazu prac, które ze względu na szczególne zagrożenie życia i zdrowia pracowników powinny 
być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, 

12. Nr 122/2014 z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków nietrwałych 
stanowiących własność Gminy Przystajń,

13. Nr 123/2014 z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru upomnienia dla zaległości 
podatkowych,

14. Nr  124/2014  z  dnia  3  grudnia  2014  r.  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy  Przystajń  na 
2014 rok,

15. Nr  125/2014  z  dnia  3  grudnia  2014  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń,

16. Nr 126/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru upomnienia dla zaległości 
z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych,

17. Nr  127/2014  z  dnia  8  grudnia  2014  r.  w  sprawie  powołania  komisji  przetargowej  do 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.



Przetargi:

1. 30 października 2014 r. ogłoszono I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Przystajń. Nieruchomość gruntowa – działka nr ewid. 377 o pow. 
0,0937 ha, obręb Podłęże Szlacheckie, położona w Podłężu Szlacheckim, stanowiąca nieużytki 
– 196 m², pastwisko – 741 m ². W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Przystajń działka przeznaczona jest pod grunty rolne - tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej 
– symbol w planie R z terenem o wysokim poziomie wód gruntowych (ZU). Pas działki wzdłuż 
drogi  ok.  5  m przeznaczony jest  pod drogę gminną lokalną  – symbol w planie KDI.  Cena 
wywoławcza nieruchomości wynosiła 8 400,00 zł. Przed przystąpieniem do przetargu należało 
wpłacić wadium w wysokości 840,00 zł.  Postąpienie nie mogło wynosić mniej niż 84,00 zł. 
Przetarg odbył się w 4 grudnia 2014 r. o godz. 11:00. Nikt nie przystąpił do przetargu. 

2. 27 listopada 2014 r. ogłoszono przetarg na zadanie pod nazwą „Zakup energii elektrycznej na 
potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Przystajń i Gminy Panki”. Do terminu 
składania ofert, czyli do 5 grudnia 2014 r. do godz. 12:00 wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejszą 
ofertę złożyła firma ENEA (220,40 zł za 1 MWh). Przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty.

3. 27 listopada 2014 r. ogłoszono przetarg na zadanie pod nazwą „Zakup energii elektrycznej na 
potrzeby  obiektów  Gminy  Przystajń  i  Gminy  Panki  i  ich  jednostek  organizacyjnych  oraz 
Związku  Międzygminnego  Panki-Przystajń  ds.  Ochrony Wód”.  Do  terminu  składania  ofert, 
czyli do 5 grudnia 2014 r. do godz. 12:00 wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła 
firma PKP ENERGETYKA (245,00 zł za 1 MWh).Przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty.

4. Gmina Przystajń prowadzi obecnie postępowanie o udzielenie zamówienia na zadanie "Usługi 
związane  z  odbiorem  i  zagospodarowaniem  odpadów  komunalnych  od  właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przystajń". Termin składania ofert: 10 grudnia 
2014 r., godz. 10:00.
Jest to już 3 ogłoszone postępowanie na ww. zadanie. Dwa poprzednie postępowania zostały 
unieważnione na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych tj.  cena najkorzystniejszej  oferty przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza 
przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia.  W  Pierwszym  postępowaniu  ogłoszonym 
12 listopada 2014 r. wpłynęły 2 oferty złożone przez: Remondis Sp. z o.o., Zakład Oczyszczania 
Miasta  Zbigniew  Strach.  Postępowanie  unieważniono  21  listopada  2014  r.  Kolejne 
postępowanie ogłoszono 24 listopada 2014 r. Dodatkowo na wniosek komisji wspólnej Rady 
Gminy  Przystajń  do  przedsiębiorców  prowadzących  działalność  odbioru  odpadów  wysłano 
informację  o  wszczętym  postępowaniu.  Do  upływu  terminu  składania  ofert  wpłynęły 
2 oferty złożone przez: Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach, Zakład 
Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach. Postępowanie unieważniono 2 grudnia 2014 r. 

Współpraca  Gminy  Przystajń  z  organizacjami  pozarządowymi    oraz  innymi  podmiotami   
prowadzącymi działalność pożytku publicznego:

1. 27 listopada 2014 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego 
w zakresie  ochrony zdrowia  oraz  wspierania  i  upowszechniania  kultury fizycznej  w Gminie 
Przystajń planowanych do realizacji w 2015 r.
Na realizację ofert wyłonionych w konkursie Gmina Przystajń przeznacza kwotę 37 000,00 zł.
Termin składania ofert: 19 grudnia 2014 r., godz. 9:00.



Zaopatrzenie w wodę:

1. Firma InstalCompact,  która  wygrała  przetarg na realizację  budowy Stacji  Uzdatniania  Wody 
w miejscowości Przystajń,  nie zakończyła prac w terminie umownym tj.  do końca listopada 
2014  r.,  w  związku  z  powyższym  naliczane  będą  kary  umowne.  Dodatkowo  w  wyniku 
prowadzonych prac wynikła potrzeba remontu zbiornika na wodę i wykonania związanych z tym 
prac dodatkowych. Firma InstalCompact przedstawiła zaktualizowany harmonogram wykonania 
prac  z  przewidywanym zakończeniem prac 30 stycznia 2015 r. 
Obecnie na ujęciu wody w Przystajni pracuje tymczasowy zastępczy układ zaopatrzenia w wodę, 
w związku z powyższym zmniejszone jest ciśnienie wody w sieci wodociągowej zaopatrywanej 
z ujęcia wody w Przystajni. Planowane jest również jeszcze jedno wyłączenie wody w związku 
z końcowymi przepięciami sieci na ujęciu w Przystajni. 

Przyjęto projekt uchwały w sprawie:

1. zmiany  uchwały  nr  XVI/67/07  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  28  grudnia  2007  roku 
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 
4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak 
i  w  miejscu  sprzedaży  na  terenie  Gminy  Przystajń  (Dz.  Urz.  Nr  30,  Poz.671  z  dnia 
20.02.2008 r.) z późn. zm. (Dz. Urz. Nr 112, poz. 2300). 
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