
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
od 29 czerwca 2015 r. do 2 sierpnia 2015 r.

Zarządzenia Wójta:

1. Nr  56/2015  z  dnia  30  czerwca  2015  r.  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy  Przystajń  na 
2015 rok,

2. Nr  57/2015  z  dnia  30  czerwca  2015  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń,

3. Nr 58/2015 z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok,
4. Nr  59/2015  z  dnia  6  lipca  2015  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek 

budżetowych Gminy Przystajń,
5. Nr 60/2015 z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliw przez samochody 

pożarnicze i sprzęt silnikowy będący na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 
z terenu Gminy Przystajń,

6. Nr 61/2015 z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok,
7. Nr  62/2015  z  dnia  24  lipca  2015  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek 

budżetowych Gminy Przystajń,
8. Nr 63/2015 z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 88/2011 Wójta Gminy 

Przystajń  z  dnia  27  grudnia  2011  r.  w  sprawie  instrukcji  określającej  zasady sporządzania, 
obiegu  i  kontroli  oraz  przechowywania  i  zabezpieczania  dokumentów  księgowych  i  ksiąg 
rachunkowych w Urzędzie Gminy Przystajń, 

9. Nr 64/2015 z dnia 24 lipca 2015 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację 
projektów  tworzących  warunki  sprzyjające  rozwojowi  kultury  fizycznej  na  terenie  Gminy 
Przystajń,

10.Nr 65/2015 z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie powołania członków komisji egzaminacyjnych 
w  celu  przeprowadzenia  postępowania  egzaminacyjnego  dla  nauczycieli  ubiegających  się 
o stopień awansu nauczyciela mianowanego,

11. Nr  66/2015  z  dnia  30  lipca  2015  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, działka nr ewid. 500/2, położona w Kuźnicy 
Nowej.

Sprawy kultury:

Na 23 sierpnia 2015 r. zaplanowano Gminne Dożynki, które odbędą się na stadionie sportowym, 
Przystajń  ul.  Bór  19.  O  godz.  14.30  odbędzie  się  Msza  dożynkowa  na  stadionie  sportowym. 
Radnych i Sołtysów zainteresowanych pomocą w przystrojeniu miejscowości w chochoły prosi się 
o kontakt z GOKSiR w Przystajni.

Drogi i inne inwestycje:

30 czerwca 2015 r. ogłoszono zaproszenie do składania ofert dla przedsięwzięcia inwestycyjnego 
pn.:  "Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w Gminie Przystajń".  Zakres robót:  Wykonanie 
nawierzchni  z  destruktu  asfaltowego na  drodze  gminnej  w miejscowościach:  Część  I  Brzeziny 
(Sachalin) – Górki, Część II Mrówczak, Część III Michalinów. Do terminu składania ofert, czyli do 
6  lipca  2015  r.  do  godz.  15.00  wpłynęło  5  ofert.  Wybrano  ofertę  firmy  „eMBit”  Sp.  z  o.o.,  
Gruszewnia, ul. Zagłoby 41, na kwotę 88 596,90 zł brutto.  



Przyjęto projekt uchwały w sprawie:

1. regulaminu  określającego  zasady  udzielania  pomocy  materialnej  o  charakterze  socjalnym 
uczniom zamieszkałym w gminie Przystajń, 

2. zmiany Uchwały Nr XXXIX.289.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 12 września 2014 roku 
w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

3. zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok,
4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2015-2024,
5. zmiany  uchwały  Nr  XIX.140.2012  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  1  października  2012  r. 

w  sprawie  określenia  przystanków  komunikacyjnych,  których  właścicielem  jest  Gmina 
Przystajń udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad 
korzystania z tych przystanków.

                                                                                                            Wójt Gminy Przystajń
                                                                                 
                                                                                                                  Henryk Mach


