
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
od 28 sierpnia 2017 r. do 26 września 2017 r.

Zarządzenia Wójta:

1. Nr  66/2017  z  dnia  28  sierpnia  2017  r.  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy Przystajń  na 
2017 rok,

2. Nr  67/2017  z  dnia  28  sierpnia  2017  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń,

3. Nr 68/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania 
budżetu Gminy Przystajń za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej 
Prognozy Finansowej łącznie z informacją o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji 
o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury,

4. Nr  69/2017  z  dnia  28  sierpnia  2017  r.  w  sprawie  ustalenia  terminu,  wysokości  wadium 
i powołania komisji do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 
nieruchomości niezabudowanej - działki nr ewid. 91 w m. Mrówczaku, 

5. Nr 70/2017  z dnia 28  sierpnia 2017  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,

6. Nr  71/2017  z  dnia  28  sierpnia  2017  r.  w  sprawie  wprowadzenia  instrukcji  postępowania 
w  przypadku  przekształcenia  zespołu  szkół  w  ośmioletnią  szkołę  podstawową  prowadzoną 
przez Gminę Przystajń,

7. Nr  72/2017  z  dnia  1  września  2017  r.  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy  Przystajń  na 
2017 rok,

8. Nr  73/2017  z  dnia  1  września  2017  r.  w  sprawie  ustalenia  terminu,  wysokości  wadium 
i  powołania  komisji  do  przeprowadzenia  I  przetargu ustnego nieograniczonego na  sprzedaż 
nieruchomości niezabudowanej - działki nr ewid. 115/2 w m. Kuźnicy Nowej, 

9. Nr  74/2017  z  dnia  1  września  2017  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń,

10. Nr 75/2017 z dnia 1 września 2017 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego w Przystajni, 

11. Nr  76/2017  z  dnia  11  września  2017 r.  w sprawie  zmian  w budżecie  Gminy Przystajń  na 
2017 rok,

12. Nr  77/2017  z  dnia  11  września  2017  r.  w  sprawie  zmiany  planów finansowych  jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń,

13. Nr 78/2017 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do 
projektu uchwały budżetowej Gminy Przystajń na 2018 rok, 

14. Nr  79/2017 z  dnia  18  września  2017 r.  w sprawie  zmian w budżecie  Gminy Przystajń  na 
2017 rok,

15. Nr  80/2017  z  dnia  18  września  2017  r.  w  sprawie  zmiany  planów finansowych  jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń,

16. Nr 81/2017 z dnia 19 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności 
z zakresu prawa pracy wobec Wójta,

17. Nr 82/2017 z dnia 19 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania 
nagrody  rocznej  osobom  kierującym  niektórymi  podmiotami  prawnymi  na  terenie  gminy 
Przystajń,

18. Nr  83/2017 z  dnia  25  września  2017 r.  w sprawie  zmian w budżecie  Gminy Przystajń  na 
2017 rok,

19. Nr  84/2017  z  dnia  25  września  2017  r.  w  sprawie  zmiany  planów finansowych  jednostek 
budżetowych Gminy Przystajń.



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”. Do terminu składania ofert, czyli 
31  sierpnia  2017  r.  do  godz.  10.00  wpłynęło  5  ofert.  ZTHU  Stanisław  Krupiński,  Wrzosowa 
ul. Wesoła 13 złożył najniższą ofertę na kwotę: zadanie I – 2 867 687,72 zł brutto, zadanie II – 
54  974,38 zł  brutto  (ogółem –  2  922 662,10  zł  brutto). 21  września  2017 r.  została  wybrana 
najkorzystniejsza oferta firmy: ZTHU Stanisław Krupiński, Wrzosowa ul. Wesoła 13. 

Sprzedaż     nieruchomości     gminnych  :  

30 sierpnia  2017 r.  ogłoszono II  przetarg  ustny nieograniczony w formie  licytacji  na  sprzedaż 
nieruchomości  stanowiącej  własność  Gminy Przystajń  -  nieruchomość  gruntowa  składająca  się 
z działki nr ewid. 91 o pow. 4,0410 ha, obręb Mrówczak, położonej w Mrówczaku. 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Przystajń działka przeznaczona 
jest pod grunty rolne – tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz w pasie 3 m wzdłuż drogi pod 
ulicę zbiorczą dwukierunkową o dwóch pasach ruchu.
Cena  wywoławcza  nieruchomości  wynosi  67  000,00  zł.  Przetarg  odbędzie  się  w  dniu 
6 października 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Przystajń (sala konferencyjna). 
Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest  wpłacenie  wadium  w  pieniądzu  w  wysokości 
6 700,00 zł do dnia 2 października 2017 r. 

1  września  2017  r.  ogłoszono  I  przetarg  ustny  nieograniczony  w  formie  licytacji  na  sprzedaż 
nieruchomości  stanowiącej  własność  Gminy Przystajń  -  nieruchomość  gruntowa  składająca  się 
z działki nr ewid. 115/2 o pow. 0,3057 ha, obręb Kuźnica Nowa, położonej w Kuźnicy Nowej. 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Przystajń działka przeznaczona 
jest  w przewadze pod zabudowę mieszkaniową,  jednorodzinną,  zagrodową oraz rekreacji 
indywidualnej –  symbol w planie RM,  MN,  UTL,  pozostała część działki przeznaczona jest pod 
grunty rolne – symbol w planie RB. Wyjątek stanowi pas 6 m wzdłuż drogi, który to przeznaczony 
jest pod ulicę zbiorczą dwukierunkową o dwóch pasach ruchu – symbol w planie KDp.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 20  000,00  zł.  Przetarg odbędzie się w dniu 
6  października 2017  r.  o godz. 11.00  w siedzibie Urzędu Gminy Przystajń (sala konferencyjna). 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 
2 000,00 zł do dnia 2 października 2017 r.

Badanie     profilaktyczne     postaw     ciała  :  

Z inicjatywy Wójta Gminy Przystajń realizowany jest program pod nazwą:  ”Przeprowadzenie 
badań profilaktycznych postawy ciała dla dzieci klas II i III szkół podstawowych z terenu Gminy 
Przystajń (wg stanu na rok szkolny 2017/2018)”. Przedmiotem programu jest badanie przesiewowe 
populacji dzieci ze szkół podstawowych klas II i III pod kątem występowania wad postawy, skolioz 
oraz innych nieprawidłowości narządu ruchu. 

Budowa     przydomowych     oczyszczalni     ścieków     w     Gminie     Przystajń  :  

21 września 2017  r.  ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane w ramach zadania: 
„Budowa  przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przystajń”.  Termin  składania  ofert 
6 października 2017 r., godz. 10.00. 



Plac     zabaw     na     terenie     Gminnego     Przedszkola     Publicznego     w     Przystajni  :  

Zamontowano na podstawie zawartej umowy urządzenia placu zabaw na terenie Gminnego 
Przedszkola Publicznego w Przystajni na kwotę 87 076,32 zł.
Wykaz urządzeń: 
- Huśtawka podwójna metalowa (1 x siedzisko płaskie, 1 x siedzisko kubełkowe) - 2 sztuki 
- Huśtawka pojedyncza metalowa (1 x siedzisko płaskie) - 1 sztuka 
- Huśtawka metalowa Bocianie Gniazdo - 1 sztuka 
- Huśtawka metalowa wagowa - 2 sztuki 
- Sprężynowiec pojedynczy  - 3 sztuki 
- Karuzela Tarczowa z siedziskami - 2 sztuki 
- Zestaw zabawowy stal  ocynkowana i  malowana proszkowo - 1 sztuka 
- „Mysi Domek” - 1 sztuka 
- Zestaw do piasku - 1 sztuka w skład zestawu wchodzą pojedyncze elementy tj. koparka, stoły do 
zabaw do piasku wyciąg do piasku) 
- Panel i sklepik metalowy - 1 sztuka.
Firma montująca urządzenia ASTRUS  Rafał Nagrabecki Koszalin.
Wszystkie urządzenia posiadają niezbędne atesty.

Przyjęto     projekt     uchwały     w     sprawie  :  

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

2. stwierdzenia przekształcenia  dotychczasowej  sześcioletniej  Publicznej  Szkoły  Podstawowej 
im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową 
im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim,

3. wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  lokalowej  wraz  ze  sprzedażą  udziału 
w nieruchomości wspólnej  w m. Podłęże Szlacheckie,

4. zaciągnięcia  pożyczki  długoterminowej  na  „Budowę  przydomowych  oczyszczalni  ścieków 
w Gminie Przystajń – zadanie 1”,

5. zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2017 rok,
6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2017-2024.

                                                                                                               Wójt Gminy Przystajń
                                                                                 
                                                                                                                    Henryk Mach


