
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
od 19 września 2016 r. do 16 października 2016 r.

Zarządzenia Wójta:

1. Nr  88/2016  z  dnia  19  września  2016 r.  w sprawie  zmian  w budżecie  Gminy Przystajń  na 
2016 rok,

2. Nr  89/2016  z  dnia  19  września  2016  r.  w  sprawie  zmiany planów  finansowych  jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń,

3. Nr  90/2016  z  dnia  26  września  2016 r.  w sprawie  zmian  w budżecie  Gminy Przystajń  na 
2016 rok,

4. Nr  91/2016  z  dnia  26  września  2016  r.  w  sprawie  zmiany planów  finansowych  jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń,

5. Nr  92/2016  z  dnia  27  września  2016 r.  w sprawie  powołania  komisji  do  przeprowadzenia 
likwidacji Gminnego Zespołu Oświaty Samorządowej w Przystajni, 

6. Nr 93/2016 z dnia 27 września 2016 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego,
7. Nr 94/2016 z dnia 3 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 

2016 rok,
8. Nr 95/2016 z dnia 3 października 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek 

budżetowych Gminy Przystajń,
9. Nr 96/2016 z dnia 4 października 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do 

projektu uchwały budżetowej Gminy Przystajń na 2017 rok, 
10. Nr 97/2016 z dnia 7 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 

2016 rok,
11. Nr 98/2016 z dnia 7 października 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek 

budżetowych Gminy Przystajń,
12. Nr 99/2016 z dnia 10 października 2016 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych Gminy Przystajń,
13. Nr 100/2016 z dnia 10 października 2016 r. w sprawie powołania składu komisji konkursowej w 

celu przyznania Nagród Wójta Gminy Przystajń w 2016 r. ze specjalnego funduszu nagród, 
14. Nr 101/2016 z dnia 12 października 2016 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 2017,

15. Nr 102/2016 z dnia 13 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 
2016 rok,

16. Nr 103/2016 z dnia 13 października 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń.

Remont     mostu     drogowego     w     ciągu     drogi     gminnej     nad     rzeką     Liswartą     w     m  .    Kuźnica     Nowa   
DG   678 020   S     kilometraż   3+971:  

30 września 2016  r.  ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane w ramach zadania: 
„Remont  mostu  drogowego  w  ciągu  drogi  gminnej  nad  rzeką  Liswartą  w  m.  Kuźnica  Nowa 
DG 678 020 S kilometraż 3+971”. Termin składania ofert 17 października 2016 r. godz. 10.00.

Obwieszczenie     o     przystąpieniu     do     sporządzania     zmiany     Studium     uwarunkowań     i     kierunków   
zagospodarowania     przestrzennego     gminy     Przystajń  :  

10 października 2016 r. przystąpiono do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń. Zmiana dotyczy uchwał Rady Gminy Przystajń 
nr:  XI.101.2015  z dnia 26  października 2015  r.,  XIV.139.2016  z dnia 8  lutego 2016  r., 
XIV.140.2016 z dnia 8 lutego 2016 r.  i XVII.168.2016 z dnia 30 maja 2016 r.  Wnioski dotyczące 



zmiany studium należy składać na piśmie w siedzibie urzędu lub przesłać na adres Urzędu Gminy 
Przystajń w terminie do 7  listopada 2016  r.  Wniosek powinien zawierać:  nazwisko,  imię,  nazwę 
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Konsultacje   "  Programu     współpracy     Gminy     Przystajń     z     organizacjami     pozarządowymi     oraz   
innymi     podmiotami     prowadzącymi     działalność     pożytku     publicznego     na   2017   r  .":  

Wójt Gminy Przystajń zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów 
prowadzących działalność pożytku publicznego działających na rzecz mieszkańców Gminy 
Przystajń do przedkładania propozycji zadań i uwag do Programu współpracy Gminy Przystajń 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2017 rok.
Propozycje prosimy wnosić w oparciu o załączony projekt programu na „Formularzu zgłaszania 
uwag dotyczących projektu uchwały".
Wszelkie wnioski, propozycje i opinie dotyczące projektu można zgłaszać do pełnomocnika Wójta 
Gminy Przystajń ds.  Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w okresie od 12  października 
2016 r. do 27 października 2016 r.; telefonicznie (pod numerem tel. 34 3191153), drogą mailową na 
adres gzk  @  gminaprzystajn  .  pl  ,  listownie lub osobiście (adres:  Gmina Przystajń, 42-141  Przystajń, 
ul. Częstochowska 5 - pokój nr 16).

Przebudowa     odcinka     drogi     powiatowej     nr   2034    S     i   2032    S     poprzez     wykonanie     chodnika   
w     miejscowości     Kostrzyna  .   Odcinek     I  : 0+100÷0+200:  

14 października 2016 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane w ramach zadania: 
„Przebudowa  odcinka  drogi  powiatowej  nr  2034  S  i  2032  S  poprzez  wykonanie  chodnika 
w miejscowości  Kostrzyna.  Odcinek  I:  0+100÷0+200”.  Termin składania  ofert  31  października 
2016 r. godz. 10.00.

Punkt     Selektywnej     Zbiórki     Odpadów     Komunalnych   (  PSZOK  ):  

Z dniem 18  października 2016  r. uruchomiony zostanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (tzw.  PSZOK),  zlokalizowany przy ul.  Targowej 18A w Przystajni (za siedzibą 
Obwodu Drogowego).  Celem funkcjonowania PSZOK-u jest umożliwienie mieszkańcom Gminy 
Przystajń pozbywania się określonych,  selektywnie zebranych odpadów komunalnych,  między 
innymi odpadów zielonych, wielkogabarytowych, zużytych opon. 

Budowa     sieci     wodociągowej     w     Ługach  -  Radłach     ul  .   Leśna  :  

Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę sieci wodociągowej w Ługach-Radłach ul.  Leśna. 
13 października  2016 r. rozpoczęto jej budowę. 

Inwestycje     na     drogach  :  

Zakończono przebudowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kamińsko.  Na ukończeniu są 
przebudowy dróg gminnych:  w miejscowościach Przystajń ul.  Widawa  i Bagna oraz 
w miejscowości Ługi-Radły.

mailto:gzk@gminaprzystajn.pl


Przyjęto     projekt     uchwały     w     sprawie  :  

1. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – działki nr ewid. 15/1 w m. Mrówczak, 
2. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – działki nr ewid. 17/1 w m. Mrówczak,
3. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – działki nr ewid. 81/2 w m. Kuźnica Nowa,
4. udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni,
5. udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni, 
6. zajęcia stanowiska w sprawie projektowanych zmian w służbie zdrowia,
7. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na modernizację źródła ciepła w Szkole Podstawowej 

w  Borze  Zajacińskim  z  przebudową  budynku  gospodarczego  na  potrzeby  kotłowni  oraz 
docieplenie stropodachu szkoły,

8. zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 rok,
9. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2016-2024.

                                                                                                               Wójt Gminy Przystajń
                                                                                 
                                                                                                                     Henryk Mach


