
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
od 3 sierpnia 2015 r. do 20 września 2015 r.

Zarządzenia Wójta:

1. Nr  67/2015  z  dnia  3  sierpnia  2015  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń,

2. Nr 68/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok,
3. Nr  69/2015  z  dnia  4  sierpnia  2015  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek 

budżetowych Gminy Przystajń,
4. Nr 70/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r.  w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw 

referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.,
5. Nr 71/2015 z dnia 14 sierpnia 2015 r.  w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny 

wniosków  o  udzielenie  wsparcia  finansowego  na  realizację  projektów  tworzących  warunki 
sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń,

6. Nr  72/2015  z  dnia  17  sierpnia  2015  r.  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy  Przystajń  na 
2015 rok,

7. Nr  73/2015  z  dnia  17  sierpnia  2015  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń,

8. Nr 74/2015 z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi 
Obwodowych Komisji ds. Referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 
6 września 2015 r., 

9. Nr 75/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania 
budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2015 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,

10.Nr  76/2015  z  dnia  26  sierpnia  2015  r.  w  sprawie  nieodpłatnego  przekazania  środków 
nietrwałych stanowiących własność Gminy Przystajń,

11. Nr  77/2015  z  dnia  27  sierpnia  2015  r.  w  sprawie  powołania  komisji  konkursowej  do 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 9074 
z późn. zm.)  oraz zarządzenia Nr 30/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r.  w sprawie regulaminu 
udzielania  zamówień  publicznych,  których  wartość  nie  przekracza  wyrażonej  w  złotych 
równowartości kwoty 30 000,00 euro na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej modernizacji nawierzchni dróg gminnych”,

12.Nr  78/2015  z  dnia  28  sierpnia  2015  r.  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy  Przystajń  na 
2015 rok,

13.Nr  79/2015  z  dnia  28  sierpnia  2015  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń,

14.Nr 80/2015 z dnia 6 września 2015 r. w sprawie odwołania członków obwodowej komisji do 
spraw referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.,

15.Nr  81/2015  z  dnia  7  września  2015  r.  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy  Przystajń  na 
2015 rok,

16.Nr  82/2015  z  dnia  7  września  2015  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń.



Drogi     i     inne     inwestycje  :  

14  sierpnia 2015  r.  ogłoszono zapytanie ofertowe na realizację zamówienia -  wykonania usługi 
pn.  „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji nawierzchni dróg 
gminnych”  dot.  zadań:  „Modernizacja nawierzchni DG 678021  S w m.  Przystajń ul.  Leśna” 
i „Modernizacja nawierzchni DG 678002 S w m. Kuźnica Stara”. Do terminu składania ofert, czyli 
do 24  sierpnia 2015  r.  wpłynęły 4  oferty.  Wybrano ofertę firmy Zakład Projektowania Dróg 
i Mostów „TWZI” Tomasz Zawadzki, Częstochowa ul. J. Lechonia 3 m 36, na kwotę 13 530,00 zł 
brutto. 

18  sierpnia 2015  r.  ogłoszono zapytanie ofertowe na realizację zamówienia.  pn.  „Wykonanie 
liniowego odwodnienia drogi gminnej w m. Kuźnica Nowa”. Do terminu składania ofert, czyli do 
27 sierpnia 2015 r. godz. 10.00 wpłynęły 3 oferty. Wybrano ofertę firmy „RAD-TOM” Sp. z o.o., 
Herby ul. Zielona 11, na kwotę 12 772,92 zł brutto.  

15  września 2015  r.  ogłoszono przetarg  na  roboty  budowlane  pn.  „Przebudowa odcinka  drogi 
powiatowej  nr  2052S poprzez  wykonanie  chodnika  z  odwodnieniem w miejscowości  Przystajń 
ul. Nowa”. Termin składania ofert: 30 września 2015 r. godz. 12.00.

Przyjęto     projekt     uchwały     w     sprawie  :  

1. określenia formatu  elektronicznego,  warunków  i trybu  składania deklaracji o  wysokości 
ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od 
innej nieruchomości  wykorzystywanej w celach  rekreacyjno – wypoczynkowych, za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej,

2. 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,

3. podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych 
zamieszkałych na terenie Gminy Przystajń poprzez przyjęcie programu dla rodzin 
wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny w Gminie Przystajń”,

4. zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok,
5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2015-2024,
6. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
7. zmiany Załącznika nr 1  do Uchwały Nr XXVII/1/2001  Rady Gminy Przystajń z dnia 

13  lutego 2001  roku w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Związek 
Międzygminny Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód”,

8. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi kłobuckiemu przez Gminę Przystajń,
9. zasad  udzielania  pomocy  finansowej  w  formie  dotacji  celowej  spółkom  wodnym,  trybu 

postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. 

                                                                                                            Wójt Gminy Przystajń
                                                                                 
                                                                                                                  Henryk Mach


