
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
od 10 grudnia 2014 r. do 28 grudnia 2014 r.

Zarządzenia Wójta:

1.Nr  128/2014  z  dnia  10  grudnia  2014  r.  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy  Przystajń  na 
2014 rok,

2.Nr  129/2014  z  dnia  10  grudnia  2014  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń,

3.Nr  130/2014  z  dnia  11  grudnia  2014  r.  w  sprawie  określenia  wzoru  wniosku  o  przyznanie 
stypendium dla uczniów zdolnych zamieszkałych w Gminie Przystajń,

4.Nr  131/2014  z  dnia  12  grudnia  2014  r.  w  sprawie  powołania  składu  osobowego  komisji  do 
likwidacji druków ścisłego zarachowania,

5.Nr  132/2014  z  dnia  12  grudnia  2014  r.  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy  Przystajń  na 
2014 rok,

6.Nr  133/2014  z  dnia  12  grudnia  2014  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń,

7.Nr 134/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r.  w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert  na 
realizacje zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej planowanego do realizacji w 2015 roku,

8.Nr  135/2014  z  dnia  19  grudnia  2014  r.  w  sprawie  ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na 
realizacje zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia oraz wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej planowanego do realizacji w 2015 roku.

Przetargi:

1.27 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.  Wybrano 
najkorzystniejszą ofertę złożoną  przez firmę  ENEA S.A. Departament Sprzedaży, Szczecin, 
ul. Malczewskiego 26, na kwotę 274 670,41 zł.

2.27 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. Wybrano najkorzystniejszą ofertę 
złożoną przez firmę PKP ENERGETYKA S.A. – Pion Sprzedaży, Warszawa, ul. Hoża 63/67, 
na kwotę 278 507,67 zł.

3.W  dniu  11  grudnia  2014  r.  zostało  unieważnione  3  postępowanie  dot.  "Usług  związanych 
z  odbiorem  i  zagospodarowaniem  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości 
zamieszkałych na terenie Gminy Przystajń". (Cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę 
, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.) 

W związku z powyższym w dniu 11 grudnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Przystajń odbyły 
się negocjacje z Zakładem Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach. W wyniku przeprowadzonego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki została 
wybrana w dniu 15 grudnia 2014 r. oferta Wykonawcy Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew 
Strach, Korzonek 98, na kwotę  130 764,00 zł (brutto). Okres trwania umowy: 1.01.2015 r. – 
31.03.2015 r.  

16 grudnia 2014 r.  ogłoszono przetarg na zadanie pod nazwą "Usługi związane z odbiorem 
i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na 
terenie Gminy Przystajń". Termin składania ofert: 29 grudnia 2014 r., godz. 10:00.



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.
Do terminu składania ofert, czyli do 19 grudnia 2014 r., do godz. 9:00 nie wpłynęła żadna oferta, 
w związku z powyższym konkurs 19 grudnia 2014 r. został unieważniony.

2.19  grudnia  2014  r.  został  ponownie  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 50 000,00 zł.
Termin składania ofert: 12 stycznia 2015 r., godz. 10:00.

Zaopatrzenie w wodę:

1.24 grudnia 2014 r. zamieszczono ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki, na zadanie 
pod  nazwą  „Wykonanie  dodatkowych  robót  budowlanych  związanych  z  wykonaniem 
zamówienia pn. Budowa stacji uzdatniania wody na terenie ujęcia wody w miejscowości 
Przystajń”. Wykona je firma Instalcompact Sp. z o.o., Tarnowo Podgórne, ul. Wierzbowa 23. 
Wartość zamówienia wynosi 18 058,69 zł. 

2.Ze względu na przedłużające się prace na ujęciu wody w Przystajni zmniejszone będzie ciśnienie 
wody w sieci wodociągowej w miejscowości Przystajń do około 31 stycznia                   2015 
r. W pozostałych miejscowościach zasilanych z ujęcia wody w Przystajni (tj.: Bagna, Kuźnica 
Stara,  Mrówczak,  Kostrzyna,  Kuźnica  Nowa,  Antonów,  Podłęże  Szlacheckie, 
Michalinów) w mniejszym stopniu również mogą występować spadki ciśnienia wody. Obecnie 
pracuje tymczasowy zastępczy układ zasilania  w wodę,  dodatkowo wynikły nieprzewidziane 
prace remontowe w zbiorniku wody. 

 
Przyjęto projekt uchwały w sprawie:

1.przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy 
Przystajń na 2015 rok,

2.przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok,
3.diet dla radnych Rady Gminy Przystajń,
4.zmiany  Uchwały  Nr  XXXVII.272.2014  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  30  czerwca  2014  r. 

w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  długoterminowej  na  budowę  stacji  uzdatniania  wody 
w Przystajni,

5.zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2014 rok,
6.zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2014-2024,
7.budżetu Gminy Przystajń na 2015 rok,
8.uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2015-2024.

      
                                                                                                            Wójt Gminy Przystajń
                                                                                 
                                                                                                                  Henryk Mach


