
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
od 21 września 2015 r. do 25 października 2015 r.

Zarządzenia Wójta:

1. Nr  83/2015  z  dnia  21  września  2015  r.  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy Przystajń  na 
2015 rok,

2. Nr  84/2015  z  dnia  21  września  2015  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń,

3. Nr 85/2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do 
projektu uchwały budżetowej Gminy Przystajń na 2016 rok,

4. Nr  86/2015  z  dnia  22  września  2015  r.  w  sprawie  powołania  komisji  przetargowej  do 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

5. Nr  87/2015  z  dnia  28  września  2015  r.  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy Przystajń  na 
2015 rok,

6. Nr  88/2015  z  dnia  28  września  2015  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń,

7. Nr  89/2015  z  dnia  30  września  2015  r.  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy Przystajń  na 
2015 rok,

8. Nr  90/2015  z  dnia  30  września  2015  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń,

9. Nr 91/2015 z dnia 1 października 2015 r.  w sprawie zmiany zarządzenia nr  98/2013 Wójta 
Gminy Przystajń z dnia 30 grudnia 2013 r.  w sprawie wprowadzenia Instrukcji  określającej 
zasady  prowadzenia  ewidencji  należności  budżetowych  z  tytułu  opłaty  za  gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w Gminie Przystajń, 

10.Nr  92/2015  z  dnia  1  października  2015 r.  w sprawie  powołania  komisji  w celu  dokonania 
przeglądu,  przeklasyfikowania  oraz  wybrakowania  sprzętu  i  środków  obrony  cywilnej 
znajdujących się w magazynie gminnym,  

11. Nr  93/2015  z  dnia  5  października  2015  r.  w  sprawie  powołania  obwodowych  komisji 
wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.,

12.Nr  94/2015 z  dnia  9 października  2015 r.  w sprawie  ustalenia  terminu,  wysokości  wadium 
i  powołania  komisji  do  przeprowadzenia  przetargu  ustnego  nieograniczonego  na  sprzedaż 
nieruchomości zabudowanej – działki w Kuźnicy Nowej o nr ewid. 500/2,

13.Nr  95/2015 z  dnia  9 października  2015 r.  w sprawie  ustalenia  terminu,  wysokości  wadium 
i  powołania  komisji  do  przeprowadzenia  przetargu  ustnego  nieograniczonego  na  sprzedaż 
nieruchomości – działki w Borze Zajacińskim o nr ewid. 487/3,

14.Nr 96/2015 z dnia 9 października 2015 r. w sprawie powołania składu komisji konkursowej 
w celu przyznania Nagród Wójta Gminy Przystajń w 2015 r. ze specjalnego funduszu nagród,

15.Nr 97/2015 z dnia 9 października 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi 
informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.,

16.Nr  98/2015  z  dnia  9  października  2015 r.  w sprawie  powołania  operatorów informatycznej 
obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.,

17.Nr 99/2015 z dnia 12 października 2015 r. w sprawie  zmian w budżecie Gminy Przystajń na 
2015 rok,

18.Nr 100/2015 z dnia 12 października 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń,

19.Nr 101/2015 z dnia 14 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 
na temat projektu Programu współpracy Gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016,

20.Nr 102/2015 z dnia 16 października 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego 
Urzędu Gminy Przystajń,



21.Nr 103/2015 z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia terminu, wysokości wadium 
i  powołania  komisji  do  przeprowadzenia  przetargu  ustnego  nieograniczonego  na  sprzedaż 
nieruchomości – działki w Podłężu Szlacheckim o nr ewid. 377.

Drogi     i     inne     inwestycje  :  

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”. Do terminu składania ofert, czyli do 30 września 2015 r. godz. 12.00 wpłynęły 4 oferty. 
Wybrano ofertę firmy „ADAC-LEWAR”  Sp.  z o.o.,  Przystajń ul.  Słoneczna 11,  na kwotę 
195 115,74 zł brutto.

29  września 2015  r.  zakończone zostało zadanie:  „Budowa studni redukcyjnych na sieci 
wodociągowej w Gminie Przystajń”.  Wykonane zostały studnie redukcyjne w miejscowościach: 
Stany, Antonów, Podłęże Szlacheckie, Przystajń ul. Kolejowa oraz ul. Targowa. Wykonawcą robót 
była firma PROSSPOL Sp.  z o.o.  z Krzepic.  Całkowity koszt brutto inwestycji razem z kosztami 
ustanowienia służebności przesyłu wyniósł:  118 419,07 zł.  Osiągnięto zakładany efekt w postaci 
redukcji  ciśnienia  wody  w  sieci  wodociągowej  za  studniami  redukcyjnymi.  Po  realizacji 
w/w inwestycji  podniesione  zostało  ciśnienie  wody na  wyjściu  z  ujęcia  wody w Przystajni  do 
3,8 atmosfery w celu zwiększenia ciśnienia wody w miejscach gdzie było ono niskie.

14 października 2015 r.  ogłoszono konsultacje projektu: "Program współpracy Gminy Przystajń 
z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku 
publicznego  na  2016  rok".  Wszelkie  wnioski,  propozycje  i  opinie  dotyczące  projektu  można 
zgłaszać  do  pełnomocnika  Wójta  Gminy  Przystajń  ds.  Współpracy  z  Organizacjami 
Pozarządowymi w okresie od 14 października 2015 r. do 28 października 2015 r., telefonicznie (pod 
numerem tel. 34 3191153), drogą mailową na adres gzk@gminaprzystajn.pl, listownie lub osobiście 
(adres: Gmina Przystajń, Przystajń, ul. Częstochowska 5, pokój nr 16). 

14  października  2015  r.  ogłoszono  zapytanie  ofertowe  dla  przedsięwzięcia  inwestycyjnego 
pn.  "Rozbudowa  oświetlenia  drogowego  -  projekt  rozbudowy  oświetlenia  drogowego 
w miejscowości Przystajń ul. Targowa oraz w miejscowościach Brzeziny - Wrzosy - Wilcza Góra". 
Do terminu składania ofert,  czyli do 20  października  2015  r.  godz.  12.00  wpłynęły 4  oferty. 
Wybrano ofertę firmy Firma Elektryczna „INEL” Leszek Łodej,  Częstochowa ul.  Północna 25, 
na kwotę 7 600,00 zł brutto (Przystajń ul. Targowa 5 500,00 zł, Brzeziny – Wrzosy – Wilcza Góra 
2 100,00 zł).

19 października 2015 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na „Budowę ekranów akustycznych typu 
„Zielona ściana” na Kompleksie sportowym przy Zespole Szkół w Przystajni”. Termin składania 
ofert: 28 październik 2015 r.

Sprzedaż nieruchomości gminnych:

9 października 2015 r. ogłoszono II przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na sprzedaż 
nieruchomości  stanowiącej  własność  Gminy  Przystajń,  nieruchomość  gruntowa  -  działka 
nr ewid. 487/3 o pow. 0,0955 ha, obręb Bór Zajaciński, położona w Borze Zajacińskim, stanowiąca 
grunty  orne  -  955  m².  Działka  położona  w  środkowej  strefie  miejscowości,  nieuzbrojona, 
z dostępem do drogi publicznej, w bliskim sąsiedztwie zabudowa jednorodzinna i zagrodowa. Cena 
wywoławcza nieruchomości wynosi 16 800,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 16 listopada 2015 r.  
o  godz.  10.00  w  siedzibie  Urzędu  Gminy  Przystajń,  Przystajń  ul.  Częstochowska  5  (sala 
konferencyjna).  Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest  wpłacenie  wadium  w  pieniądzu 
w wysokości 1 680,00 zł do dnia 9 listopada 2015 r. 
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9 października 2015 r. ogłoszono I przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na sprzedaż 
nieruchomości  stanowiącej  własność  Gminy  Przystajń,  nieruchomość  zabudowana  -  działka 
nr ewid. 500/2 o pow. 0,4891 ha, obręb Kuźnica Nowa, położona w Kuźnicy Nowej, stanowiąca 
grunty klasy Bi  –  4891 m².  Cena  wywoławcza nieruchomości  wynosi  215 400,00 zł.  Przetarg 
odbędzie  się  w dniu  16 listopada 2015 r.  o  godz.  11.00  w siedzibie  Urzędu Gminy Przystajń,  
Przystajń ul.  Częstochowska 5 (sala konferencyjna).  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 21 540,00 zł do dnia 9 listopada 2015 r. 

23 października 2015 r. ogłoszono I przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji 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, 
nieużytki  196  m²,  pastwisko  741  m².  Działka  położona  w  środkowej  strefie  miejscowości, 
nieuzbrojona,  z  dostępem do drogi  publicznej,  w niedalekiej  odległości  od drogi  wojewódzkiej 
Częstochowa – Olesno. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 9 300,00 zł. Przetarg odbędzie 
się  w dniu  27 listopada 2015 r.  o  godz.  10.00 w siedzibie  Urzędu Gminy Przystajń,  Przystajń 
ul. Częstochowska 5 (sala konferencyjna). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie 
wadium w pieniądzu w wysokości 930,00 zł do dnia 23 listopada 2015 r. 

Nabór na wolne stanowisko pracy:

29 września  2015 r.  ogłoszono nabór  na  stanowisko Dyrektora  w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej  w  Przystajni  (na  czas  zastępstwa  nieobecnego  pracownika  –  Dyrektora  Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni P. Anety Maj-Desperak). Planowany okres zatrudnienia 
14 miesięcy. Do terminu składania ofert pracy, czyli do 9 października 2015 r. do godz. 15.00 nie 
wpłynęła żadna oferta.

14 października 2015 r. ogłoszono II nabór na stanowisko Dyrektora w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej  w  Przystajni  (na  czas  zastępstwa  nieobecnego  pracownika  –  Dyrektora  Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni P. Anety Maj-Desperak). Planowany okres zatrudnienia 
14 miesięcy. Termin składania ofert pracy: 30 października 2015 r. do godz. 15.00. 

Przyjęto     projekt     uchwały     w     sprawie  :  

1. udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Antonów-Kuźnica Nowa, 
2. udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamińsku,
3. udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźnicy Starej, 
4. udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ługach-Radłach, 
5. udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni,
6. udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczej Górze, 
7. udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wrzosy – Brzeziny,
8. przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Przystajń,
9. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
10. zmiany Uchwały Nr IV.25.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 23 lutego 2015 r.  w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Przystajń,
11.zmiany Uchwały Nr VI.51.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie 

przejęcia od Powiatu Kłobuckiego zadań w zakresie budowy chodnika w drodze powiatowej,
12. zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok,
13. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
14. określenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
15. opłaty targowej,



16. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
17. uchylenia uchwały nr IV.27.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie 
inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

                                                                                                            Wójt Gminy Przystajń
                                                                                 
                                                                                                                  Henryk Mach


