
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
od 17 października 2016 r. do 13 listopada 2016 r.

Zarządzenia Wójta:

1. Nr 104/2016 z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 
2016 rok,

2. Nr 105/2016 z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń,

3. Nr  106/2016  z  dnia  19  października  2016 r.  w sprawie  ogłoszenia  otwartego  konkursu  na 
realizację projektów tworzących warunki sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej  na terenie 
Gminy Przystajń, 

4. Nr 107/2016 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie  ustalenia terminu, wysokości wadium 
i powołania komisji do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 
nieruchomości niezabudowanej - działek w m. Przystajń, o nr ewid. 360/2 oraz 361,

5. Nr 108/2016 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 
2016 rok,

6. Nr 109/2016 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń,

7. Nr 110/2016 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych na 
terenie gminy Przystajń,

8. Nr 111/2016 z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 
2016 rok,

9. Nr  112/2016 z  dnia  2  listopada  2016 r.  w sprawie  zmian  w budżecie  Gminy Przystajń  na 
2016 rok,

10. Nr  113/2016  z  dnia  2  listopada  2016  r.  w  sprawie  zmiany planów  finansowych  jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń,

11. Nr 114/2016 z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny 
wniosków  o  udzielenie  wsparcia  finansowego  na  realizację  projektów  tworzących  warunki 
sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie 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”. Do terminu składania ofert, czyli 17 października 2016 r. do 
godz. 10.00 wpłynęły 4 oferty. Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę, wycenioną na kwotę 
479  166,60  zł  brutto.  Ofertę  złożyła  Firma:  Konsorcjum Firm:  PHU PROFECTUS Sp.  z  o.o. 
ul.  Wiejska  8a,  47-143  Niezdrowice;  Zakład  Ogólnobudowlany Artur  Kiowski  ul.  Wiejska  8a, 
47-143 Niezdrowice. Firmie przekazano plac budowy. 

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”.  Do  terminu  składania  ofert,  czyli 
31 października  2016 r.  do godz.  10.00 wpłynęła 1  oferta  niezgodna ze  SIWZ. Przetarg  został 
unieważniony.



Obwieszczenie     Wójta     Gminy     Przystajń  :  

18 października 2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach,  zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: 
"Budowie kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do budynków (przykanalikami)  oraz 
przepompowniami ścieków w miejscowości Przystajń ul.  Szkolna,  Antonów,  Kuźnica Nowa, 
Gmina Przystajń,  woj.  Śląskie".  Do 8 listopada 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. 

Otwarty     konkurs     na     realizację     projektów     tworzących     warunki     sprzyjające     rozwojowi     kultury   
fizycznej     na     terenie     Gminy     Przystajń  :  

19  października 2016  r.  ogłoszono otwarty konkurs na realizację projektów tworzących warunki 
sprzyjające rozwojowi kultury fizycznej na terenie Gminy Przystajń. Wysokość środków 
finansowych przeznaczonych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu projektów wynosi 
8 000,00  zł.  Termin realizacji projektów: 30 listopada 2016  r.  Do terminu składania wniosków 
o udzielenie dotacji,  czyli 28  października 2016  r.  wpłynęły 2  projekty złożone przez Klub 
Sportowy „Płomień Przystajń”,  Przystajń ul.  Częstochowska 5  i Uczniowski Klub Sportowy 
Akademia Sportu,  Kłobuck ul.  Zielona 3/9.  Klub Sportowy „Płomień Przystajń” otrzymał dotację 
w wysokości  6  500,00 zł  na „Pokrycie  wydatków z tytułu  wynagrodzenia kadry szkoleniowej, 
zakup  sprzętu  sportowego  oraz  pokrycie  wydatków  z  tytułu  przygotowania  i  udziału  Klubu 
Sportowego  „Płomień  Przystajń”  w  zawodach  sportowych”,  a  Uczniowski  Klub  Sportowy 
Akademia  Sportu  otrzymał  dotację  w wysokości  1  500,00 zł  na  „Zwiększenie  zainteresowania 
aktywnością ruchową wśród dzieci i młodzieży”.

Sprzedaż     nieruchomości     gminnych  :  

19 października 2016 r. ogłoszono II 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 wynosi 14 224,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 25 listopada 
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 1 422,00 zł do dnia 21 listopada 2016 r. 

Zimowe     utrzymanie     dróg     gminnych     na     terenie     gminy     Przystajń     w     sezonie   2016/2017:  

28 października 2016 r. ogłoszono zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "Zimowe utrzymanie 
dróg gminnych na terenie gminy Przystajń w sezonie 2016/2017". Teren objęty akcją zimowego 
utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych w zakresie odśnieżania dróg gminnych i parkingów 
został podzielony na VI zadań. 
Rejony odśnieżania dróg gminnych:
Zadanie     -   Rejon     nr   1  
-  obejmuje odśnieżanie dróg gminnych,  placów i parkingów na terenie miejscowości:  Przystajń 
ul. Polna, ul. Leśna, ul. 40-lecia PRL, ul. Targowa – droga wewnętrzna, ul. Słoneczna, ul. Pamięci 
Katynia, ul. Rynek, Mrówczak, Kostrzyna.
Zadanie     -   Rejon     nr   2  
-  obejmuje odśnieżanie dróg gminnych,  placów i parkingów na terenie miejscowości:  Przystajń 
ul. Widawa, ul. Sojczyńskiego, ul. Kolejowa, ul. Ogrodowa, Bagna, Kuźnica Stara, Mrówczak.



Zadanie     -   Rejon     nr   3  
-  obejmuje odśnieżanie dróg gminnych,  placów i parkingów na terenie miejscowości:  Przystajń 
ul.  Szkolna,  ul.  Krótka,  ul.  Polna,  ul.  Boczna,  ul.  Przemysłowa,  Antonów,  Kuźnica Nowa,  Stany, 
Stany ul. Galińskie, Podłęże Szlacheckie.
Zadanie     -   Rejon     nr   4  
-  obejmuje odśnieżanie dróg gminnych,  placów i parkingów na terenie miejscowości:  Brzeziny, 
Wilcza Góra, Bór Zajaciński, Bór Zajaciński ul. Węzina, Wrzosy, Siekierowizna.
Zadanie     -   Rejon     nr   5  
-  obejmuje odśnieżanie dróg gminnych,  placów i parkingów na terenie miejscowości:  Bór 
Zajaciński, Dąbrowa, Ługi-Radły ul. Kościelna.
Zadanie     -   Rejon     nr   6  
-  obejmuje odśnieżanie dróg gminnych,  placów i parkingów na terenie miejscowości:  Ługi-Radły 
ul. Kościelna, ul. Leśna, Kamińsko, Kamińsko ul. Kluczna.
Termin wykonania przedmiotu umowy od dnia podpisania umowy do dnia 15 kwietnia 2017 r. 
Do terminu składania ofert, czyli 7 listopada 2016 r. do godz. 15.00 wpłynęło 5 ofert. Umowy nie 
zostały jeszcze podpisane. 

Wymiana     legalizacyjna     wodomierzy   w   miejscowości     Przystajń  :  

Od 4 listopada 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. prowadzona jest wymiana legalizacyjna wodomierzy 
w miejscowości Przystajń.  Do wykonania prac upoważniona jest firma HYDROMAX 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 (w tym odpompowania wody ze studzienek wodomierzowych, usunięcia przeszkód 
utrudniających wymianę wodomierza, itd.).  Odbiorca wody nie ponosi kosztów prac wykonanych 
przez montera.

Usuwanie     wyrobów     zawierających     azbest  :  

28 października 2016 r. zakończono usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na 
które w 2016  r.  Gmina Przystajń uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.  Łącznie usunięto 329,04  t.  Kwota otrzymanej 
dotacji wyniosła 100 % kosztów usunięcia azbestu.   

Przyjęto     projekt     uchwały     w     sprawie  :  

1. sprzedaży w  drodze  przetargu  nieruchomości  położonej  w miejscowości  Stany,  stanowiącej 
własność Gminy Przystajń,

2. obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
4. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
5. uchwalenia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.,
6. zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2016 rok,
7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2016-2024.

                                                                                                               Wójt Gminy Przystajń
                                                                                 
                                                                                                                    Henryk Mach


