
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
od 27 czerwca 2016 r. do 17 sierpnia 2016 r.

Zarządzenia Wójta:

1. Nr  64/2016  z  dnia  27  czerwca  2016  r.  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy  Przystajń  na 
2016 rok,

2. Nr  65/2016  z  dnia  27  czerwca  2016  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń,

3. Nr 66/2016 z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie powołania członków komisji egzaminacyjnych 
w  celu  przeprowadzenia  postępowania  egzaminacyjnego  dla  nauczycieli  ubiegających  się 
o stopień awansu nauczyciela mianowanego, 

4. Nr 67/2016 z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 rok,
5. Nr  68/2016  z  dnia  5  lipca  2016  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek 

budżetowych Gminy Przystajń,
6. Nr 69/2016 z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 rok,
7. Nr  70/2016  z  dnia  7  lipca  2016  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek 

budżetowych Gminy Przystajń,
8. Nr  71/2016  z  dnia  8  lipca  2016  r.  w  sprawie  wzoru  wniosku  o  udzielenie  częściowego 

zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanego przez właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych, 

9. Nr  72/2016  z  dnia  13  lipca  2016  r.  w  sprawie  określenia  wzoru  wniosku  o  przyznanie 
stypendium dla uczniów zdolnych zamieszkałych w Gminie Przystajń, 

10. Nr 73/2016 z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia terminu, wysokości wadium i powołania 
komisji do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanej - działek w m. Stany, o nr ewid. 660 oraz 686,

11. Nr 74/2016 z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia terminu, wysokości wadium i powołania 
komisji do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanej - działek w m. Przystajń, o nr ewid. 360/2 oraz 361,

12. Nr 75/2016 z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 rok,
13. Nr  76/2016  z  dnia  19  lipca  2016  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek 

budżetowych Gminy Przystajń,
14. Nr 77/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 rok,
15. Nr  78/2016  z  dnia  1  sierpnia  2016  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek 

budżetowych Gminy Przystajń,
16. Nr  79/2016  z  dnia  3  sierpnia  2016  r.  w  sprawie:  ustalenia  terminu,  wysokości  zaliczki 

i  powołania  komisji  do  przeprowadzenia  II  rokowań  na  zbycie  działki  zabudowanej 
w m. Kuźnica Nowa o nr ewid. 500/2. 

Informacja  o  wydaniu  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację 
przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 678043 S w miejscowości Kamińsko”:

27  czerwca  2016  r.  podano  do  publicznej  wiadomości  informację  o  wydaniu  decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi 
gminnej  nr 678043 S w miejscowości Kamińsko”. Po dokonaniu analizy projektowej inwestycji 
stwierdzono  brak  potrzeby  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko  i  wykonania 
raportu  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko.  Realizacja  przedsięwzięcia  nie  zmieni 
dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu. 

Obwieszczenie     Wójta     Gminy     Przystajń  :  

14  lipca 2016  r.  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach,  zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: 



„Przebudowie ciągu dróg powiatowych nr 2052 S, nr 2054 S, nr 2053 S na odcinku Bór Zajaciński 
(Węzina)  –  Ługi-Radły –  Bór Zajaciński –  Wrzosy -  Brzeziny –  Przystajń,  gm.  Przystajń”. 
Do 4 sierpnia 2016 r. strony postępowania mogły zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie 
Gminy Przystajń, w pokoju nr 11,  w godzinach pracy urzędu oraz mogły złożyć uwagi i wnioski 
ww. sprawie. 

Informacja  o  wydaniu  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację 
przedsięwzięcia pn.   „  Przebudowa     ciągu     dróg     powiatowych     nr   2052   S  ,   nr   2054   S  ,   nr   2053   S     na   
odcinku     Bór     Zajaciński   (  Węzina  )  –    Ługi  -  Radły   –    Bór     Zajaciński   –    Wrzosy   -    Brzeziny   –   
Przystajń  ,   gm  .   Przystajń  ”  :  

10  sierpnia  2016  r.  podano  do  publicznej  wiadomości  informację  o  wydaniu  decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.  „Przebudowa ciągu 
dróg powiatowych nr 2052 S,  nr 2054 S,  nr 2053 S na odcinku Bór Zajaciński (Węzina) –  Ługi-
Radły –  Bór Zajaciński –  Wrzosy -  Brzeziny –  Przystajń,  gm.  Przystajń”. Po dokonaniu analizy 
projektowej  inwestycji  stwierdzono  brak  potrzeby  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na 
środowisko  i  wykonania  raportu  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko.  Realizacja 
przedsięwzięcia nie zmieni dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu. 

Modernizacja     źródła     ciepła     w     Szkole     Podstawowej     w     Borze     Zajacińskim     z     przebudową   
budynku     gospodarczego     na     potrzeby     kotłowni     oraz     dociepleniem     stropodachu     szkoły  :  

6 czerwca  2016 r.  ogłoszono przetarg  nieograniczony na  roboty budowlane pn.  „Modernizacja 
źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim z przebudową budynku gospodarczego 
na potrzeby kotłowni oraz dociepleniem stropodachu szkoły”. Do terminu składania ofert,  czyli 
21 czerwca 2016 r. do godz. 10.00 wpłynęły 2 oferty.  28 czerwca 2016 r. zamawiający wybrał 
najkorzystniejszą ofertę, wycenioną na kwotę 529 359,50 zł brutto. Ofertę złożyło konsorcjum firm: 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „SANIT-GAZ” – Lider, Częstochowa ul. Dąbkowskiego 32; 
Handel Usługi Budowlane Zenon Sitkiewicz, Częstochowa ul. Drzewna 55b.

„  Rozbudowa     Szkoły     Podstawowej     w     Borze     Zajacińskim     o     część     usługową     w     zakresie   
świadczenia     usług     przedszkolnych  ”:  

22  lipca 2016  r.  ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane w ramach zadania: 
„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim o część usługową w zakresie świadczenia 
usług przedszkolnych”.  Do terminu składania ofert,  czyli  do 8 sierpnia 2016 r.  do godz.  13.00 
wpłynęło 5 ofert. Przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty.

"  Opracowanie     dokumentacji     projektowej     dla     zadania   "  Kształtowanie     przestrzeni     publicznej   
w     centrum     miejscowości     Przystajń   –   Rynek  "":  

27 czerwca 2016 r. ogłoszono zapytanie ofertowe dot. "Opracowania dokumentacji projektowej dla 
zadania "Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Przystajń – Rynek"".
Do terminu składania ofert, czyli 5 lipca 2016 r. wpłynęły 2 oferty.  11 lipca 2016 r. zamawiający 
wybrał najkorzystniejszą ofertę,  wycenioną na kwotę 61  500,00  zł brutto.  Ofertę złożyła: 
Pracownia  Architektury  „FORMA” Sp.  z  o.o.,  Blachownia  ul.  Modrzewiowa 19;  Częstochowa 
ul. Partyzantów 17.



Remont     dróg     gminnych  :    nr   678023    S     w     miejscowości     Kuźnica     Nowa  -  Stany     ul  .    Galińskie  ,   
nr   678 033   S     w     miejscowości     Stany  -  Ługi     Radły     i     nr   678 028   S     w     miejscowości     Brzeziny  :  

22 czerwca 2016 r. ogłoszono przetarg nieograniczony w ramach zadania: Remont dróg gminnych: 
nr 678023  S w miejscowości Kuźnica Nowa-Stany ul.  Galińskie,  nr 678 033  S w miejscowości 
Stany-Ługi Radły i nr 678 028 S w miejscowości Brzeziny. Do terminu składania ofert, czyli 7 lipca 
2016 r. do godz. 10.00 wpłynęło 8 ofert. Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę, wycenioną 
na kwotę 362  123,39  zł brutto.  Ofertę złożyła Firma:  BITUM  Sp.  z  o.o.,  Lipie  Śląskie 
ul. Cegielniana 20. 

Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kamińsko:

14  lipca 2016  r.  ogłoszono przetarg nieograniczony w ramach zadania:  „Przebudowa drogi 
dojazdowej do pól w miejscowości Kamińsko”. Do terminu składania ofert, czyli 1 sierpnia 2016 r. 
do godz.  10.00  wpłynęło 7  ofert.  Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę,  wycenioną na 
kwotę 749 023,55  zł brutto.  Ofertę złożyła Firma: REMOST Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek 
Sp.j., Olesno ul. Wielkie Przedmieście 26. Umowa na realizację robót została podpisana 17 sierpnia 
2016 r.

"  Modernizacja     nawierzchni     dróg     gminnych  "  

26  lipca  2016 r.  ogłoszono zapytanie  ofertowe na  „Modernizację  nawierzchni  dróg gminnych” 
podzielone na dwa zadania: zadanie 1 „Modernizacja nawierzchni DG 678005 S w miejscowości 
Mrówczak – km 0+350,00 – 0+735,00” i  zadanie  2 „Modernizacja  nawierzchni  DG 678035 S 
w miejscowości Siekierowizna”. Do terminu składania ofert, czyli 5 sierpnia 2016 r. do godz. 12.00 
wpłynęła 1 oferta, złożona na kwotę 105 312,00 zł brutto (zadanie 1: 54 537,00 zł brutto, zadanie 2:  
50 775,00 zł brutto). Kwota wykonania inwestycji przewyższyła środki jakie Zamawiający planuje 
przeznaczyć na ten cel.

Ograniczenia     w     ruchu     drogowym  :  

W związku z planowanymi przebudowami dróg gminnych w dniach 16-31  sierpnia 2016  r. na 
drodze gminnej nr 678023 S w miejscowości Kuźnica Nowa - Stany ul. Galińskie; drodze gminnej 
nr 678 033  S w miejscowości Stany -  Ługi-Radły,  ul.  Radły i drodze gminnej nr 678 028  S 
w miejscowości Brzeziny wystąpią ograniczenia w ruchu drogowym z możliwymi całkowitymi 
wyłączeniami.

Gmina Przystajń  w miesiącu lipcu 2016 r.  zawarła umowy na dofinansowanie zadań drogowych 
w ramach PROW 2014-2020 oraz FOGR.

W sierpniu 2016  r.  zostaną ogłoszone przetargi na drogi w Przystajni ul.  Widawa i Bagna oraz 
Ługi-Radły ul. Kościelna.
 

Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Przystajń:
2 sierpnia 2016 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na „Rozbudowę oświetlenia drogowego w Gminie 
Przystajń”  podzielone  na  dwa  zadania:  zadanie  1:  „Rozbudowa  oświetlenia  drogowego 
w  miejscowości  Przystajń  ul.  Targowa”,  zadanie  2:  „Rozbudowa  oświetlenia  drogowego 
w miejscowości Wrzosy – Brzeziny – Wilcza Góra”. Do terminu składania ofert, czyli 10 sierpnia 
2016 r. do godz. 12.00 wpłynęła 1 oferta na kwotę 75 833,37 zł brutto (zadanie 1: 38 199,33 zł 
brutto, zadanie 2: 37 634,04 zł brutto). Złożyła ją firma: ELEKTRYCY” A. A. Gabor Spółka Jawna, 
Lubliniec ul. Niegolewskich 7. 



Sprzedaż     nieruchomości     gminnych  :  

11  lipca  2016  r.  ogłoszono  I  przetarg  ustny  nieograniczony  w  formie  licytacji  na  sprzedaż 
nieruchomości  stanowiącej  własność  Gminy Przystajń  -  nieruchomość  gruntowa  składająca  się 
z działek 660 i  686 o łącznej  pow.  0,7443 ha,  obręb Stany, położona w Stanach,  stanowiąca 
grunty  nieużytkowane  rolniczo,  w  kompleksie  użytków  rolnych  użytkowanych  rolniczo. 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Przystajń działki  przeznaczone 
pod grunty rolne – tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej z terenem o wysokim poziomie wód 
gruntowych.  Teren  wzdłuż  rzeki  określa  się  jako teren  wód otwartych  –  rzeka  Liswarta.  Cena 
wywoławcza nieruchomości wynosiła  7 270,00 zł. Przetarg odbył się w dniu 12 sierpnia 2016 r. 
o  godz.  9.00  w  siedzibie  Urzędu  Gminy  Przystajń,  Przystajń  ul.  Częstochowska  5 
(sala konferencyjna). Warunkiem przystąpienia do przetargu było wpłacenie wadium w pieniądzu 
w wysokości 727,00 zł do dnia 8 sierpnia 2016 r. Do przetargu przystąpił jeden oferent, który został 
dopuszczony do licytacji. Cena oferty z minimalnym przewidzianym ustawą jednym postąpieniem 
– 7 342,70 zł. Nabywcą nieruchomości została Pani Barbara Wręczycka - Garus, zam. Ługi - Radły, 
ul. Jelenia 8 oferując powyższą kwotę. 

13  lipca  2016  r.  ogłoszono  I  przetarg  ustny  nieograniczony  w  formie  licytacji  na  sprzedaż 
nieruchomości  stanowiącej  własność  Gminy Przystajń  -  nieruchomość  gruntowa  składająca  się 
z działek 360/2 oraz 361 o łącznej pow. 1,0488 ha, obręb Przystajń, położona w Przystajni. 
Działka nr ewid. 360/2 zlokalizowana jest przy drodze wojewódzkiej nr 494 Częstochowa – Olesno 
-  ul.  Częstochowska w m.  Przystajń.  W początkowym odcinku działki przebiega rów 
odprowadzający wody z drogi oraz terenów przyległych.  W miejscu dojazdu od ww.  drogi na 
działce znajduje się część barier zabezpieczających mostek wybudowany na tym rowie. W skarpie 
rowu na dł.  ok.  175  m znajduje się kanał deszczowy,  który dochodzi do rowu melioracyjnego 
biegnącego w środkowej części działki. Od strony drogi w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się 
przepompownia dla potrzeb kanalizacji sanitarnej. 
Działa nr ewid. 361  jest kontynuacją gruntu poprzedniej działki nr 360/2,  rozdzielonego rowem. 
Działka rozciąga się w kierunku północnym i dochodzi do drogi polnej.  Sąsiedztwo działki 
stanowią grunty rolne.  Uzbrojenie terenu obejmującego nieruchomość to:  droga asfaltowa,  sieć 
wodociągowa,  sieć elektryczna napowietrzna,  sieć kanalizacji sanitarnej.  Obydwie działki są 
w mało korzystnym położeniu,  działka nr ewid.  360/2  nie może być zagospodarowana 
samodzielnie. Grunt nie jest użytkowany rolniczo.
Dz. nr ewid. 360/2 w pasie 80 m przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowo – usługową w tym
usługi nieuciążliwe wolnostojące – symbol w planie MN U1, pozostała część działki przeznaczona 
jest pod grunty rolne –  tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej –  symbol w planie R z terenem 
o wysokim poziomie wód gruntowych – symbol w planie ZU.
Działka nr ewid. 361 przeznaczona jest pod grunty rolne – tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej
– symbol w planie R częściowo z terenem o wysokim poziomie wód gruntowych – symbol w planie
ZU.  Wyjątek stanowi pas szer.  25  m zlokalizowany 210  m od północnej strony działki, 
przeznaczony pod tereny rolne – zakaz zabudowy – symbol w planie Rd.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  17 780,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 22 sierpnia 
2016  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 1 778,00 zł do dnia 16 sierpnia 2016 r. 

2 sierpnia 2016 r. ogłoszono II rokowania na zbycie 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 
107 700,00 zł. Zaliczka 10 770,00 zł. Pisemne zgłoszenie do udziału w rokowaniach należy złożyć 
w sekretariacie Urzędu Gminy Przystajń do 5 września 2016 r. do godz. 15.00. Rokowania odbędą 
się  w  dniu  9  września  2016  r.  w  sali  konferencyjnej Urzędu  Gminy  Przystajń,  Przystajń 
ul. Częstochowska 5 o godzinie 10.00.



„  Opracowanie     dokumentacji     projektowej     dla     zadania   „  Budowa     przydomowych     oczyszczalni   
ścieków     w     gminie     Przystajń     ZADANIE     I  ””:  

18  lipca 2016  r.  ogłoszono zapytanie ofertowe dot. „Opracowania dokumentacji projektowej dla 
zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Przystajń ZADANIE I””. 
Do terminu składania ofert, czyli 22 lipca 2016 r. do godz. 14.00 wpłynęły 4 oferty. Zamawiający 
1 sierpnia 2016 r.  wybrał najkorzystniejszą ofertę,  wycenioną na kwotę 168,51 zł brutto za 1 kpl. 
Ofertę złożyła: Spółka konsultingowo-szkoleniowa Greecon Sp. z o.o., Łask ul. Brzeźna 5.

Zwrot     podatku     akcyzowego     zawartego     w     cenie     oleju     napędowego     zużytego     do     produkcji   
rolnej     w   2016   r  .:  

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji 
rolnej w 2016 r. w II terminie należy złożyć od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. do wójta, 
burmistrza lub prezydenta miasta,  w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz 
z fakturami VAT (lub ich kopiami)  stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 
1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r.
Limit zwrotu podatku w 2016 r. wynosi 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych.
Roczny limit to 86 litrów oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych. 
Stawka zwrotu do 1 litra oleju napędowego w 2016 r. wynosi 1,00 zł.
Kwota zwrotu podatku akcyzowego wypłacana będzie w terminie:  1 – 31  października 2016  r. 
gotówką w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wymiana     legalizacyjna     wodomierzy   –   miejscowość     Kamińsko  ,   Przystajń     ul  .   Częstochowska  :  

Od 1 sierpnia 2016 r. do 30 września 2016 r. prowadzona jest wymiana legalizacyjna wodomierzy 
w miejscowościach Kamińsko i Przystajń ul. Częstochowska. Do wykonania prac upoważniony jest 
monter -  Wojciech Myśliński. Wymieniane są  tylko wodomierze główne,  którym wygasa cecha 
legalizacyjna.  Każdy odbiorca wody z gminnego wodociągu po okazaniu przez montera 
upoważnienia z Urzędu Gminy Przystajń zobowiązany jest do udostępnienia pomieszczenia gdzie 
znajduje się wodomierz główny oraz swobodnego dostępu do wodomierza głównego w celu 
dokonania wymiany legalizacyjnej wodomierza.  Odbiorca wody nie ponosi kosztów wykonanych 
prac przez montera.

Solary  :  

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie §  6  ust.  3  Regulaminu 
konkursów dedykowanych dla  działania 4.1.  Odnawialne źródła energii w ramach Osi 
Priorytetowej IV Efektywność energetyczna,  odnawialne źródła energii i gospodarka 
niskoemisyjna,  wydłużył ocenę złożonych wniosków o dofinansowanie dla konkursów, 
m.  in.  konkursu dotyczącego montażu instalacji solarnych w budynkach jednorodzinnych. 
Pierwotnie określony w Regulaminach naborów termin rozstrzygnięcia konkursu - czerwiec 2016 r. 
- ulega zmianie na wrzesień 2016 r. W związku z powyższym prawdopodobnie przesunie się termin 
realizacji zadania na terenie Gminy Przystajń.

Dożynki     Gminno  -  Parafialne   2016:  

4 września 2016 r. (niedziela) w Przystajni na stadionie sportowym przy ul. Bór 19 odbędą się 
Dożynki  Gminno-Parafialne.  Wszystkich serdecznie zapraszamy.  Prosimy również Radnych 
i Sołtysów o zaangażowanie się w wykonanie dekoracji dożynkowych na terenie Gminy Przystajń.



Przyjęto     projekt     uchwały     w     sprawie  :  

1. zmiany Uchwały Nr II.5.2014 Rady Gminy Przystajń z  dnia 10 grudnia  2014 r.  w sprawie 
wyznaczenia  przedstawicieli  Gminy  Przystajń  do  Zgromadzenia  Związku  Międzygminnego 
Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód,

2. zobowiązania się Gminy do udziału, jako partner przy wykonywaniu zadania inwestycyjnego 
w zakresie „Przebudowy ciągu dróg powiatowych Nr 2052S, Nr 2054S, Nr 2053S na odcinku 
Bór Zajaciński  (Węzina)  – Ługi-Radły – Bór Zajaciński  –  Wrzosy – Brzeziny – Przystajń, 
Gm. Przystajń” w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 
na lata 2016-2019” oraz zabezpieczenia na jego realizację niezbędnych środków finansowych 
w budżecie Gminy Przystajń na 2017 r.,

3. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego,
4. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego,
5. zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 rok,
6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2016-2024,
7. 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


