
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
od 14 listopada 2016 r. do 20 grudnia 2016 r.

Zarządzenia Wójta:

1. Nr 115/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej 
gminy na 2017 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem,

2. Nr 116/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej  Prognozy 
Finansowej Gminy Przystajń na lata 2017-2024,

3. Nr 117/2016 z dnia 14 listopada 2016 r.  w sprawie zmian w budżecie  Gminy Przystajń na 
2016 rok,

4. Nr 118/2016 z  dnia  14 listopada 2016 r.  w sprawie zmiany planów finansowych jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń,

5. Nr  119/2016  z  dnia  16  listopada  2016  r.  w  sprawie  ustalenia  stawek  za  1  km  przebiegu 
samochodu osobowego, motocykla lub motoroweru niebędącego własnością pracodawcy, 

6. Nr 120/2016 z dnia 22 listopada 2016 r.  w sprawie Regulaminów konkursów dla placówek 
oświatowych w ramach zadania pn.: „Segregacja  - Rewelacja – kampania edukacyjna Gminy 
Przystajń”,

7. Nr 121/2016 z dnia 28 listopada 2016 r.  w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 
2016 rok,

8. Nr 122/2016 z dnia  28 listopada 2016 r.  w sprawie zmiany planów finansowych jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń,

9. Nr  123/2016  z  dnia  30  listopada  2016  r.  w  sprawie  ustalenia  norm  zużycia  paliw  przez 
samochody  pożarnicze  i  sprzęt  silnikowy  będący  na  wyposażeniu  jednostek  Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu Gminy Przystajń,

10. Nr  124/2016 z  dnia  12  grudnia  2016 r.  w sprawie  zmian  w budżecie  Gminy Przystajń  na 
2016 rok,

11. Nr  125/2016  z  dnia  12  grudnia  2016  r.  w  sprawie  zmiany planów finansowych  jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń,

12. Nr 126/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy 
Przystajń,  

13. Nr 127/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny prac 
zgłoszonych w konkursach w ramach realizacji projektu „Segregacja – Rewelacja – kampania 
edukacyjna Gminy Przystajń”,

14. Nr 128/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrywania i oceny 
wniosków właścicieli nieruchomości o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Przystajń na 
dofinansowanie  inwestycji  polegających  na  usuwaniu  wyrobów  zawierających  azbest 
z nieruchomości położonych na terenie Gminy Przystajń.

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  (sala  konferencyjna).  Warunkiem 
przystąpienia do przetargu było wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 1 422,00 zł do dnia 
21 listopada 2016 r. Nikt nie przystąpił do przetargu.



Informacja     o     wydaniu     decyzji     o     środowiskowych     uwarunkowaniach     zgody     na     realizację   
przedsięwzięcia     pn  .  "  Budowa     kanalizacji     sanitarnej     wraz     z     odejściami     do     budynków   
(  przykanalikami  )    oraz     przepompowniami     ścieków     w     miejscowości     Przystajń     ul  .    Szkolna  ,   
Antonów  ,   Kuźnica     Nowa  ,   Gmina     Przystajń  ,   woj  .   Śląskie  ":  

16  listopada 2016  r.  podano do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji 
sanitarnej  wraz  z  odejściami  do  budynków  (przykanalikami)  oraz  przepompowniami  ścieków 
w miejscowości Przystajń  ul. Szkolna, Antonów, Kuźnica Nowa, Gmina Przystajń, woj.  Śląskie”. 
Po dokonaniu analizy projektowej inwestycji stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko i wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

Zwiększenie     poziomu     produkcji     energii     ze     źródeł     odnawialnych     poprzez     montaż     instalacji   
solarnych     na     budynkach     mieszkalnych     i     obiektach     publicznego     przeznaczenia     na     terenie   
Gminy     Panki     i     Przystajń  :  

23  listopada  2016  r.  ogłoszono przetarg nieograniczony  na roboty  budowlane  pod nazwą 
„Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji 
solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie Gminy 
Panki i Przystajń. Termin składania ofert: 21 grudnia 2016 r. godz. 10.00.

Projekt "  Segregacja   -   Rewelacja   -   kampania     edukacyjna     Gminy     Przystajń  ":  

Gmina Przystajń rozpoczęła realizację projektu pn.  "Segregacja -  Rewelacja -  kampania 
edukacyjna Gminy Przystajń" o wartości 11  140,00  zł przy wsparciu finansowym 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 
6 140,00 zł.
W ramach zadania będą przeprowadzone następujące działania:
1)  prelekcje dla dzieci i młodzieży prowadzone w 5  oddziałach przedszkola,  2  szkołach 
podstawowych i gimnazjum (łącznie 14 warsztatów),
2) konkurs plastyczny dla uczniów oddziałów przedszkolnych z nagrodami,
3) konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych z nagrodami,
4) konkurs fotograficzny dla uczniów gimnazjum z nagrodami,
5) konkurs ekologiczny dla placówek oświatowych z nagrodami,
6) wykonanie materiałów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
7) wykonanie materiałów edukacyjnych dla gospodarstw domowych.

"  Opracowanie     koncepcji     budowy     dodatkowego     zbiornika     rezerwowego     na     wodę     pitną     na   
terenie     ujęcia     wody     w     Przystajni     wraz     ze     zbiornikami     popłuczyn  ,    z     szacunkowym   
zestawieniem     kosztów     i     programem     funkcjonalno  -  użytkowym  ”:  

19 grudnia 2016 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na „Opracowanie koncepcji budowy dodatkowego 
zbiornika rezerwowego na wodę pitną na terenie ujęcia wody w Przystajni wraz ze zbiornikami 
popłuczyn, z szacunkowym zestawieniem kosztów i programem funkcjonalno-użytkowym”. Oferty 
należy składać do dnia 27 grudnia 2016 r. do godz. 14.00.



Przyjęto     projekt     uchwały     w     sprawie  :  

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

2. zmiany Uchwały Nr XIV.146.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie 
wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  nabycie  nieruchomości  –  działki  nr  ewid.  254/7 
w m. Przystajń,

3. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy 
Przystajń na 2017 rok,

4. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok,
5. budżetu Gminy Przystajń na 2017 rok,
6. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2017-2024.
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