
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
od 24 lipca 2017 r. do 27 sierpnia 2017 r.

Zarządzenia Wójta:

1. Nr 59/2017 z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok,
2. Nr  60/2017  z  dnia  24  lipca  2017  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek 

budżetowych Gminy Przystajń,
3. Nr 61/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok,
4. Nr  62/2017  z  dnia  31  lipca  2017  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek 

budżetowych Gminy Przystajń,
5. Nr  63/2017  z  dnia  16  sierpnia  2017  r.  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy Przystajń  na 

2017 rok,
6. Nr  64/2017  z  dnia  16  sierpnia  2017  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek 

budżetowych Gminy Przystajń,
7. Nr 65/2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację 

projektów  tworzących  warunki  sprzyjające  rozwojowi  kultury  fizycznej  na  terenie  Gminy 
Przystajń.

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". 
Do terminu składania ofert, czyli 24 lipca 2017 r. do godz. 11.00 wpłynęły 3 oferty. 25 lipca 2017 r. 
została  wybrana  najkorzystniejsza  oferta  firmy:  Moje  Bambino  Sp.  z  o.o.  z  Łodzi  za  kwotę 
12 667,25 zł brutto. 

Zakup     i     dostawa     pomocy     dydaktycznych     na     potrzeby     projektu  :  "  W     Borze     każdy   
przedszkolakiem     być     może  ":  

28  lipca 2017 r.  ogłoszono zapytanie  ofertowe  dla zamówienia dot.  zakupu i  dostawy pomocy 
dydaktycznych na potrzeby projektu: "W Borze każdy przedszkolakiem być może".  Do terminu 
składania ofert, czyli 7 sierpnia 2017 r. do godz. 12.00 wpłynęły 4 oferty. 10 sierpnia 2017 r. została 
wybrana najkorzystniejsza oferta firmy: 
Zadanie I: Nowa Szkoła Sp. z o.o., Łódź ul. POW 25 za kwotę 3 724,00 zł brutto. 
Zadanie II: EDU Pracownia Marcin Kościelak, Kalisz ul. Budziszyńska 8-10 za kwotę 24 095,40 zł 
brutto.
Zadanie III: EDU Pracownia Marcin Kościelak, Kalisz ul. Budziszyńska 8-10 za kwotę 3 813,13 zł 
brutto.

Zwrot     podatku     akcyzowego     zawartego     w     cenie     oleju     napędowego     zużytego     do     produkcji   
rolnej     w   2017   r  .:  

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji 
rolnej w 2017 r. w II terminie należy złożyć od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. do wójta, 
burmistrza lub prezydenta miasta,  w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz 
z fakturami VAT (lub ich kopiami)  stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 
1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r.
Limit zwrotu podatku w 2017 r. wynosi 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych.
Roczny limit to 86 litrów oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych. 



Stawka zwrotu do 1 litra oleju napędowego w 2017 r. wynosi 1,00 zł.
Kwota zwrotu podatku akcyzowego wypłacana będzie w terminie:  2 – 31  października 2017  r. 
gotówką w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Przebudowa     drogi     dojazdowej     do     pól     w     miejscowości     Bagna  :  

8 sierpnia 2017  r.  ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane w ramach zadania: 
„Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Bagna”. Do terminu składania ofert, czyli 
23  sierpnia  2017  r.  do  godz.  10.00  wpłynęło  5  ofert.  P.U.H.  „BUD-MET”  Jarosław  Kałmuk, 
Truskolasy ul. Słowackiego 30 złożyło najniższą ofertę na kwotę: 308 998,34 zł brutto.

Budowa     kanalizacji     sanitarnej     w     Gminie     Przystajń   –   etap     VI  :  

11 sierpnia 2017  r.  ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane w ramach zadania: 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń – etap VI”. Termin składania ofert 31 sierpnia 
2017 r. godz. 10.00.

Ogłoszenie     otwartego     konkursu     na     realizację     projektów     tworzących     warunki     sprzyjające   
rozwojowi     kultury     fizycznej     na     terenie     Gminy     Przystajń  :  

17  sierpnia 2017  r.  ogłoszono otwarty  konkurs  na  realizację  projektów  tworzących  warunki 
sprzyjające  rozwojowi  kultury  fizycznej  na  terenie  Gminy  Przystajń.  Do  terminu  składania 
wniosków o udzielenie dotacji, czyli 25 sierpnia 2017 r. wpłynęła 1 oferta. Złożył ją Klub Sportowy 
„PŁOMIEŃ” PRZYSTAJŃ, Przystajń, ul. Częstochowska 5; na kwotę 30 000,00 zł brutto. 

Dożynki     Gminno  -  Parafialne   2017:  

3 września 2017 r. (niedziela) w Przystajni na stadionie sportowym przy ul. Bór 19 odbędą się 
Dożynki Gminno-Parafialne. O godz. 14.30 odbędzie się Msza dożynkowa na stadionie sportowym. 
Wszystkich serdecznie zapraszamy.  Prosimy również Radnych i Sołtysów o zaangażowanie się 
w wykonanie dekoracji dożynkowych na terenie Gminy Przystajń.

Przyjęto     projekt     uchwały     w     sprawie  :  

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

2. stwierdzenia przekształcenia  Zespołu  Szkół  w Przystajni  w ośmioletnią  Szkołę  Podstawową 
im. Marii Konopnickiej w Przystajni, 

3. wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do porozumienia z dnia 6 marca 2015 r. o współpracy 
w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,

4. zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok,
5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2017-2024,
6. zmiany Uchwały Nr XXIX.261.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – działki nr ewid. 251/9 w m. Przystajń. 
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