
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
od 10 lipca 2017 r. do 23 lipca 2017 r.

Zarządzenia Wójta:

1. Nr 54/2017 z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok,
2. Nr  55/2017  z  dnia  10  lipca  2017  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek 

budżetowych Gminy Przystajń,
3. Nr 56/2017 z dnia 10 lipca 2017 r.  w sprawie powołania członków komisji  egzaminacyjnej 

w  celu  przeprowadzenia  postępowania  egzaminacyjnego  dla  nauczyciela  ubiegającego  się 
o stopień awansu nauczyciela mianowanego, 

4. Nr 57/2017 z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok,
5. Nr  58/2017  z  dnia  14  lipca  2017  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek 

budżetowych Gminy Przystajń.

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

9  czerwca  2017  r.  ogłoszono przetarg nieograniczony  na roboty  budowlane  pod nazwą 
„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 
26 czerwca 2017 r. do godz. 11.00 wpłynęły 4 oferty. 20 lipca 2017 r. wybrano najkorzystniejszą 
ofertę wycenioną na kwotę 83 500,00 zł brutto, złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
WILK Ryszard Wilk, Kłobuck ul. Wojska Polskiego 4a.
 

Zakup wyposażenia do nowego oddziału przedszkolnego w ramach projektu: "W Borze każdy 
przedszkolakiem być może":

17 lipca 2017 r. ogłoszono zapytanie ofertowe dla zamówienia dot. zakupu wyposażenia do nowego 
oddziału przedszkolnego w ramach projektu: "W Borze każdy przedszkolakiem być może". Termin 
składania ofert, 24 lipca 2017 r. do godz. 11.00.  

Czekamy na informację odnośnie podpisania umowy na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych w miejscowości Bagna.

Wyłoniono wykonawcę na przewóz uczniów. Jest to PKS Lubliniec, Lubliniec ul. Niegolewskich 5. 

Przyjęto     projekt     uchwały     w     sprawie  :  

1. szczegółowych warunków  i  trybu  przyznawania  stypendiów  dla  uczniów  zdolnych 
zamieszkałych w Gminie Przystajń,

2. zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok.
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