
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
od 18 sierpnia 2016 r. do 18 września 2016 r.

Zarządzenia Wójta:

1. Nr  80/2016  z  dnia  18  sierpnia  2016  r.  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy Przystajń  na 
2016 rok,

2. Nr  81/2016  z  dnia  18  sierpnia  2016  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń,

3. Nr 82/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania 
budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2016 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,

4. Nr  83/2016  z  dnia  30  sierpnia  2016  r.  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy Przystajń  na 
2016 rok,

5. Nr  84/2016  z  dnia  18  sierpnia  2016  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń,

6. Nr  85/2016  z  dnia  5  września  2016  r.  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy  Przystajń  na 
2016 rok,

7. Nr  86/2016  z  dnia  5  września  2016  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń,

8. Nr 87/2016 z dnia 9 września 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy 
Przystajń.

„  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  8  sierpnia  2016  r.  do  godz.  13.00 
wpłynęło 5 ofert.  22 sierpnia 2016 r.  Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę,  wycenioną na 
kwotę 798 903,12  zł brutto.  Ofertę złożyła Firma:  Projektowanie i Nadzór Budowlany Zakład 
BUD-REM „MARBUD” Józef Marek, Ługi-Radły ul. Łąkowa 7.

Sprzedaż nieruchomości gminnych:

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. Cena 
wywoławcza nieruchomości wynosiła 17 780,00 zł. Przetarg odbył 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  było  wpłacenie  wadium  w  pieniądzu 
w wysokości 1 778,00 zł do dnia 16 sierpnia 2016 r. Nikt nie przystąpił do przetargu.

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 należało 
złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Przystajń do 5 września 2016 r. do godz. 15.00. Rokowania 
odbyły się w dniu 9 września 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Przystajń, Przystajń 
ul.  Częstochowska  5  o  godzinie  10.00.  Nabywcą  została  firma  ADAC-LEWAR  Sp.  z  o.o., 
Przystajń ul. Słoneczna 11, za kwotę 86 500,00 zł.



Przebudowa     drogi     gminnej     nr   678 025   S     w     miejscowościach     Przystajń     i     Bagna  :  

19 sierpnia 2016  r.  ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane w ramach zadania: 
„Przebudowa drogi  gminnej  nr  678 025 S w miejscowościach Przystajń i  Bagna”.  Do terminu 
składania ofert,  czyli  5 września 2016 r. do godz.  10.00 wpłynęło 5 ofert.  15 września 2016  r. 
Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę,  wycenioną na kwotę 525 558,46  zł brutto.  Ofertę 
złożyła Firma: P. U. H. „BUD-MET BIS” Małgorzata Kałmuk, Panki ul. Częstochowska 44a.

Przebudowa     drogi     gminnej     nr   678 039   S     w     miejscowości     Ługi  -  Radły  :  

19 sierpnia 2016  r.  ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane w ramach zadania: 
„Przebudowa drogi gminnej nr 678 039 S w miejscowości Ługi-Radły”. Do terminu składania ofert, 
czyli 5 września 2016 r. do godz. 10.00 wpłynęły 4 oferty. 15 września 2016 r. Zamawiający wybrał 
najkorzystniejszą ofertę,  wycenioną na kwotę 466  470,19  zł brutto.  Ofertę złożyła Firma: 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o., Lubliniec ul. Klonowa 11.

Przyjęto     projekt     uchwały     w     sprawie  :  

1. stanowiska dotyczącego utworzenia województwa częstochowskiego,
2. sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w miejscowości Mrówczak, stanowiącej 

własność Gminy Przystajń,
3. określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Przystajń na dofinansowanie 

inwestycji polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości 
położonych na terenie Gminy Przystajń,

4. likwidacji Gminnego Zespołu Oświaty Samorządowej w Przystajni,
5. wspólnej  obsługi  finansowej,  administracyjnej  i  organizacyjnej  jednostek  organizacyjnych 

Gminy Przystajń zaliczonych do sektora finansów publicznych,
6. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego,
7. zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 rok,
8. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2016-2024.

                                                                                                               Wójt Gminy Przystajń
                                                                                 
                                                                                                                    Henryk Mach


