
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
od 30 listopada 2015 r. do 27 grudnia 2015 r.

Zarządzenia Wójta:

1. Nr 118/2015 z dnia  30 listopada 2015 r.  w sprawie  zmian w budżecie  Gminy Przystajń na 
2015 rok,

2. Nr  119/2015 z  dnia  30  listopada  2015 r.  w sprawie  zmiany planów finansowych  jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń,

3. Nr 120/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy 
Przystajń,

4. Nr  121/2015  z  dnia  7  grudnia  2015  r.  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy  Przystajń  na 
2015 rok,

5. Nr  122/2015  z  dnia  7  grudnia  2015  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń,

6. Nr 123/2015 z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków nietrwałych 
stanowiących własność Gminy Przystajń,

7. Nr  124/2015  z  dnia  14  grudnia  2015  r.  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy Przystajń  na 
2015 rok,

8. Nr  125/2015  z  dnia  14  grudnia  2015  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń,

9. Nr 126/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/2011 Wójta Gminy 
Przystajń  z  dnia  29  lipca  2011  roku  w  sprawie  powołania  Zespołu  Interdyscyplinarnego 
w Przystajni do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, 

10.Nr  127/2015  z  dnia  21  grudnia  2015  r.  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy Przystajń  na 
2015 rok,

11. Nr  128/2015  z  dnia  21  grudnia  2015  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń.

Ubezpieczenia:

13 listopada 2015 r.  ogłoszono przetarg pod nazwą „Ubezpieczenie majątku i  innych interesów 
Gminy Przystajń”. Przedmiot zamówienia podlegał podziałowi na trzy części. Do terminu składania 
ofert, czyli do 24 listopada 2015 r. do godz. 12.15 wpłynęło 6 ofert. 
Część  I:  Ubezpieczenie  majątku  i  odpowiedzialności  cywilnej  Gminy Przystajń  wygrała  firma 
Towarzystwo  Ubezpieczeń  Wzajemnych  TUW  Biuro  Regionalne  w  Katowicach,  Katowice 
ul. Warszawska 31 na kwotę 38 478,00 zł brutto.
Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Przystajń wygrała firma Towarzystwo 
Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Katowicach, Katowice ul. Warszawska 31 na 
kwotę 18 630,00 zł brutto.
Część  III:  Ubezpieczenie  następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych  Straży 
Pożarnych (OSP) i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wygrała firma Compensa Towarzystwo 
Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Oddział w Częstochowie, Częstochowa ul. Kawia 4/16 na 
kwotę 3 600,00 zł brutto.

Sprzedaż nieruchomości gminnych:

17 listopada 2015 r.  ogłoszono przetarg  ofertowy na  sprzedaż  samochodu marki  MERCEDES-
BENZ VITO 2,3 D stanowiącego własność Gminy Przystajń. Do terminu złożenia ofert, czyli do 
30 listopada 2015 r. do godz. 16.00 wpłynęły 4 oferty, jednak postępowanie zostało unieważnione 
ze  względu  na  zbyt  niską  cenę.  Dano  ogłoszenie  na  portalach:  otomoto.pl  i  olx.pl.  W  dniu 
22 grudnia 2015 r. zawarto umowę kupna-sprzedaży na kwotę 2 900,00 zł brutto.



Nabór na wolne stanowisko pracy:

1 grudnia 2015 r. ogłoszono nabór na stanowisko pracy: Kierownika referatu inwestycji w Urzędzie 
Gminy Przystajń. Do terminu składania ofert pracy, czyli do dnia 11 grudnia 2015 r. do godz. 12.00 
wpłynęła 1  oferta pracy spełniająca wymogi formalne określone w ogłoszeniu.  Test i  rozmowa 
kwalifikacyjna  odbyła  się  15  grudnia  2015  r.  Na stanowisko kierownika  referatu  inwestycji 
w  Urzędzie  Gminy  Przystajń  została wybrana Pani Jolanta Mann-Matuszczyk zamieszkała 
w Pankach.

Zaopatrzenie     w     wodę  :  

Zakończono prace związane z odnowieniem elewacji „starej”  części budynku na ujęciu wody 
w Przystajni ul.  Bór 14.  Prace wykonała firma Usługi Remontowo-Budowlane „DEKOR” Marek 
Lipiński , 42-141 Przystajń, ul. Powstańców Śląskich 107 C, za kwotę 8 599,05 zł brutto.

Usunięto  awarię  stacji  uzdatniania  wody w Borze  Zajacińskim -  pęknięta  rura  pod budynkiem 
stacji, oraz usunięto lub wymieniono wyeksploatowane elementy znajdujące się pod ziemią mogące 
powodować w przyszłości awarie. Wykonano 3 godzinne płukanie sieci wodociągowej na odcinku 
do stacji uzdatniania wody.

Wykonano planowe prace remontowe w budynku stacji pn. „Wymiana części orurowania na stacji 
uzdatniania wody w Borze Zajacińskim”.  Do remontu użyto materiałów ze stali nierdzewnej typ 
1.4301, 1.4307, 1.4404. Prace wykonała firma „INTERTECH” Grzybowski Michał, Częstochowa, 
ul. Zdrowa 13 za kwotę: 37 381,58 zł brutto. Stacja uzdatniania wody jest gotowa do uruchomienia, 
przeprowadzono chlorowanie obiektu i wykonano badania wody po przeprowadzonym chlorowaniu 
(badania bakteriologiczne nie wykazały nieprawidłowości). Planowany termin przywrócenia stacji 
do eksploatacji początek stycznia 2016 r.

Przyjęto     projekt     uchwały     w     sprawie  :  

1. przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego gminy Przystajń,

2. ustanowienia  zasad  na  jakich  sołtysowi  będzie  przysługiwała  dieta  oraz  zwrot  kosztów 
podróży służbowych,

3. zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej spółkom wodnym,  trybu 
postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania,

4. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy 
Przystajń na 2016 rok,

5. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok,
6. przystąpienia Gminy Przystajń do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów,
7. zmiany uchwały nr XXIII.169.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 18 lutego 2013 r.  w sprawie 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
8. przystąpienia przez Gminę Przystajń do realizacji projektu Pt.”Aktywna Integracja Powiatu 

Kłobuckiego”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej IX, Działanie 9.1, Podziałanie 9.1.6, 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,

9. przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Przystajń”,
10. zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2015 rok,
11. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2015-2024,
12. budżetu Gminy Przystajń na 2016 rok,
13. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2016-2024,



14. diet dla radnych Rady Gminy Przystajń,
15. uchylenia uchwały Nr XII.113.2015  Rady Gminy Przystajń z dnia 30  listopada 2015  r. 

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

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

                                                                                                            Wójt Gminy Przystajń
                                                                                 
                                                                                                                  Henryk Mach


