
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
od 26 października 2015 r. do 29 listopada 2015 r.

Zarządzenia Wójta:

1. Nr 104/2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 
2015 rok,

2. Nr 105/2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń,

3. Nr 106/2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków 
trwałych,

4. Nr 107/2015 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie opracowania Planu Akcji Kurierskiej dla 
Urzędu  Gminy  Przystajń  oraz  organizacji  rozplakatowania  obwieszczeń  o  stawieniu  się  do 
czynnej służby wojskowej,

5. Nr  108/2015  z  dnia  2  listopada  2015 r.  w sprawie  zmian  w budżecie  Gminy Przystajń  na 
2015 rok,

6. Nr  109/2015  z  dnia  2  listopada  2015  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń,

7. Nr 110/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej 
gminy na 2016 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem,

8. Nr 111/2015 z dnia 12 listopada 2015 r.  w sprawie projektu uchwały Wieloletniej  Prognozy 
Finansowej Gminy Przystajń na lata 2016-2025,

9. Nr  112/2015  z  dnia  12  listopada  2015  r.  w  sprawie  powołania  komisji  przetargowej  do 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

10.Nr 113/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych na 
terenie gminy Przystajń,

11. Nr 114/2015 z  dnia 16 listopada 2015 r.  w sprawie  zmian w budżecie  Gminy Przystajń na 
2015 rok,

12.Nr  115/2015 z  dnia  16  listopada 2015 r.  w sprawie  zmiany planów finansowych jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń,

13.Nr 116/2015 z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie sprzedaży samochodu marki: MERCEDES-
BENZ VITO 2,3 D stanowiącego własność Gminy Przystajń,

14.Nr 117/2015 z dnia 23 listopada 2015 r.  w sprawie  powołania Komisji  do przeprowadzenia 
postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego w trybie  przetargu nieograniczonego na 
zadanie: "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Przystajń".

Drogi     i     inne     inwestycje  :  

19 października 2015 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na „Budowę ekranów akustycznych typu 
„Zielona  ściana”  na  Kompleksie  sportowym  przy  Zespole  Szkół  w  Przystajni”.  Do  terminu 
składania  ofert,  czyli  do  28  października  2015  r.  wpłynęły  4  oferty.  Zamawiający  unieważnił 
postępowanie  prowadzone  w  ramach  zapytania  ofertowego  z  uwagi  na  przekroczenie  przez 
wszystkie oferty kwoty, którą zamawiający ma zamiar przeznaczyć na wykonanie tego zadania. 

28  października  2015  r.  ogłoszono  zamówienie  publiczne  na  roboty  budowlane  pod  nazwą: 
„Modernizacja  nawierzchni  drogi  gminnej  DG  678002S  w  miejscowości  Kuźnica  Stara”.  Do 
terminu składania ofert,  czyli do 12 listopada 2015  r. do  godz. 12.00  wpłynęło 6 ofert.  Wybrano 
ofertę firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BUD-MET BIS” Małgorzata Kałmuk, Panki 
ul. Częstochowska 5, na kwotę 124 956,62 zł brutto.

28  października  2015  r.  ogłoszono  zamówienie  publiczne  na  roboty  budowlane  pod  nazwą: 
„Modernizacja  nawierzchni  drogi  gminnej  DG 678021S  ul.  Leśna  w  miejscowości  Przystajń”. 



Do terminu składania ofert, czyli do 12 listopada 2015 r. do godz. 12.00 wpłynęło 7 ofert. Wybrano 
ofertę firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BUD-MET BIS” Małgorzata Kałmuk, Panki 
ul. Częstochowska 5, na kwotę 99 833,76 zł brutto.

4 listopada 2015 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na „Budowę ekranów akustycznych typu „Zielona 
ściana” na Kompleksie sportowym przy Zespole Szkół w Przystajni”. Do terminu składania ofert, 
czyli  do  12  listopada  2015  r.  do  godz.  11.00  wpłynęła 1  oferta.  Zamawiający  unieważnił 
postępowanie prowadzone w ramach zapytania ofertowego z uwagi na przekroczenie przez tę ofertę 
kwoty, którą zamawiający ma zamiar przeznaczyć na wykonanie tego zadania.

13 listopada 2015 r.  ogłoszono przetarg pod nazwą „Ubezpieczenie majątku i  innych interesów 
Gminy  Przystajń”.  Przedmiot  zamówienia  podlega  podziałowi  na  trzy  części:  Część  I: 
ubezpieczenie  majątku  i  odpowiedzialności  cywilnej  Gminy Przystajń;  Część  II:  ubezpieczenie 
pojazdów mechanicznych Gminy Przystajń;  Część III:  ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych 
wypadków  członków  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  (OSP)  i  Młodzieżowych  Drużyn 
Pożarniczych. Do terminu składania ofert,  czyli do 24 listopada 2015 r. do  godz. 12.15  wpłynęło 
6  ofert.  Przetarg  nie  został  jeszcze  rozstrzygnięty,  ponieważ  oferenci  zostali  wezwani  do 
uzupełnienia ofert. 

16 listopada 2015 r. ogłoszono zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "Zimowe utrzymanie 
dróg gminnych na terenie gminy Przystajń w sezonie 2015/2016". Teren objęty akcją zimowego 
utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych w zakresie odśnieżania dróg gminnych i parkingów 
został  podzielony  na  VI  zadań.  Szczegółowa  informacja  w  tym temacie  stanowi  załącznik  do 
sprawozdania.

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 wynosiła 16 800,00 zł.  Przed przystąpieniem do przetargu należało 
wpłacić wadium w wysokości 1 680,00 zł.  Przetarg odbył się  16 listopada 2015 r. o godz. 10.00. 
Nikt nie przystąpił do przetargu.

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  wynosiła  215  400,00  zł.  Przed 
przystąpieniem do przetargu należało wpłacić wadium w wysokości 21 540,00 zł. Przetarg odbył się 
w dniu 16 listopada 2015 r. o godz. 11.00. Nikt nie przystąpił do przetargu.

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  wynosiła  9  300,00  zł.  Przed 
przystąpieniem do przetargu należało wpłacić wadium w wysokości 930,00 zł.  Przetarg odbył się 
27 listopada 2015 r. o godz. 10.00. Nikt nie przystąpił do przetargu.



17 listopada 2015 r.  ogłoszono przetarg  ofertowy na  sprzedaż  samochodu marki  MERCEDES-
BENZ VITO 2,3 D stanowiącego własność Gminy Przystajń. Warunkiem uczestnictwa w przetargu 
jest złożenie oferty w terminie do dnia 30 listopada 2015 r. do godz. 16.00 pocztą lub osobiście 
w Urzędzie Gminy Przystajń. 

Nabór na wolne stanowisko pracy:

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. Do terminu składania ofert pracy, czyli do dnia 30 października 2015 r. do godz. 15.00 
wpłynęły  3  oferty  pracy.  Na  stanowisko  Dyrektora  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej 
w Przystajni (okres zastępstwa nieobecnego pracownika) została wybrana Pani Marianna Kochel 
zamieszkała w Pankach.

Stacja     uzdatniania     wody     w     Borze     Zajacińskim  :  

Stacji uzdatniania wody w Borze Zajacińskim będzie wyłączona do końca 2015 r.  ze względu na 
awarię.  Obecnie są przeprowadzane prace naprawcze i remontowe.  Woda do miejscowości Ługi-
Radły, Bór Zajaciński, Kamińsko jest tymczasowo dostarczana z ujęcia z Przystajni. 

Przyjęto     projekt     uchwały     w     sprawie  :  

1. 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”,

2. uchwalenia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.

3. zmiany  uchwały  Nr  XI.106.2015  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  26  października  2015  r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

4. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
5. uchwalenia  „Programu  usuwania  azbestu  i  wyrobów  zawierających  azbest  z  terenu  gminy 

Przystajń na lata 2015-2032,
6. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
7. przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego gminy Przystajń,
8. zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok,
9. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2015-2024,
10. ustanowienia  zasad  na  jakich  sołtysowi  będzie  przysługiwała  dieta  oraz  zwrot  kosztów 

podróży służbowych.

                                                                                                            Wójt Gminy Przystajń
                                                                                 
                                                                                                                  Henryk Mach


