
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
od 4 listopada 2019 r. do 1 grudnia 2019 r.

Zarządzenia Wójta:

1. Nr  109/2019  z  dnia  4  listopada  2019  r.  w  sprawie zmiany  planów finansowych  jednostek
budżetowych Gminy Przystajń,

2. Nr  110/2019 z  dnia  6  listopada  2019 r.  w sprawie  zmian w budżecie  Gminy Przystajń  na
2019 rok,

3. Nr  111/2019  z  dnia  6  listopada  2019  r.  w  sprawie  zmiany  planów  finansowych  jednostek
budżetowych Gminy Przystajń,

4. Nr 112/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Przystajń na lata 2019 – 2028,

5. Nr  113/2019  z  dnia  13  listopada  2019  r.  w sprawie  przedłożenia  Radzie  Gminy  Przystajń
i  Regionalnej  Izbie  Obrachunkowej  w  Katowicach  projektu  uchwały  budżetowej  gminy  na
2020 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem,

6. Nr  114/2019  z  dnia  13  listopada  2019  r.  w sprawie  przedłożenia  Radzie  Gminy  Przystajń
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projektu uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2020-2028,

7. Nr 115/2019 z dnia 13 listopada 2019 r.  w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na
2019 rok,

8. Nr 116/2019 z  dnia  13 listopada 2019 r.  w sprawie zmiany planów finansowych jednostek
budżetowych Gminy Przystajń,

9. Nr 117/2019 z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych
stanowiących własność Gminy Przystajń, 

10. Nr 118/2019 z dnia 21 listopada 2019 r.  w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie
stypendium dla uczniów zdolnych zamieszkałych w Gminie Przystajń, 

11. Nr 119/2019 z dnia 25 listopada 2019 r.  w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na
2019 rok,

12. Nr 120/2019 z dnia  25 listopada 2019 r.  w sprawie  zmiany planów finansowych jednostek
budżetowych Gminy Przystajń.

Zakup  i  dostawa  wyposażenia  pomieszczeń  dydaktycznych  w     ramach  zwiększonej  kwoty  
subwencji  oświatowej  oraz  w     projekcie  edukacyjnym  „Przez  doświadczenie  do  wiedzy  
w     Szkole Podstawowej w     Przystajni”:  
…..…....

15 października 2019 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania: Zakup i dostawa
wyposażenia pomieszczeń dydaktycznych w ramach zwiększonej kwoty subwencji oświatowej oraz
w projekcie edukacyjnym „Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni”.
Do  terminu składania ofert,  czyli  24  października 2019  r.  do  godz.  12.00  wpłynęło  6  ofert.
Najniższą ofertę na część I złożyła firma: MPC Paweł Oleksiewicz, Kutno ul. Podrzeczna 38, na
kwotę  23  251,20  zł  brutto.  Najniższą  ofertę  na  część  II  złożyła  firma:  educarium  Sp.  z  o.o.,
Bydgoszcz ul. Grunwaldzka 207, na kwotę 52 434,00 zł brutto. 4 listopada 2019 r. Zamawiający
wybrał najkorzystniejsze oferty ww. firm.  

„Rozbudowa sieci wodociągowej w     miejscowości Przystajń, ul. Nowa”:  

31  października  2019  r.  ogłoszono  zapytanie  ofertowe  dot.  Rozbudowy  sieci  wodociągowej
w miejscowości  Przystajń,  ul.  Nowa.  Do  terminu składania ofert,  czyli 8  listopada  2019  r. do
godz.  9.00  wpłynęły  3  oferty.  Najniższą  ofertę  złożyła  firma:  „WOD-KOP”  Artur  Fiszer,
Albertów  2A,  na  kwotę  28  290,00  zł  brutto.  Zamawiający  wybrał  najkorzystniejszą  ofertę
ww. firmy.



„Rozbudowa sieci wodociągowej w     miejscowości Kuźnica Stara” -     ETAP I:  

31  października  2019  r.  ogłoszono  zapytanie  ofertowe  dot.  Rozbudowy  sieci  wodociągowej
w miejscowości Kuźnica Stara – ETAP I. Do terminu składania ofert, czyli 8 listopada 2019 r. do
godz. 9.00 wpłynęły 3 oferty. Najniższą ofertę złożyła firma: „WOD-KOP” Artur Fiszer, Albertów
2A, na kwotę 46 740,00 zł brutto. Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę ww. firmy.

Zakup  energii  elektrycznej  dla  potrzeb  obiektów  użyteczności  publicznej  Urzędu  Gminy
Przystajń i     jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia ulicznego:  

19 listopada 2019 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na „Zakup energii elektrycznej dla potrzeb
obiektów  użyteczności  publicznej  Urzędu  Gminy  Przystajń  i  jednostek  organizacyjnych
oraz  oświetlenia  ulicznego”.  Do terminu składania ofert,  czyli do 27  listopada  2019  r.  do
godz.  14.00  wpłynęły  3 oferty. Najniższą  ofertę  na  Część  I  złożyła  firma:  ELEKTRA S.A.,
Warszawa  ul.  Skierniewicka  10A,  na  kwotę  318  213,92  zł  brutto  (410,60  zł/1MWh  rok
2020  i  2021),  najniższą  ofertę  na  Część  II  złożyła  firma  Kogeneracja  Zachód  S.A.,  Poznań
ul. Czartoria 1/27 na kwotę 250 846,20 zł brutto (380,07 zł/1MWh rok 2020 i 2021). 

P  rzyjęto     projekt     uchwały     w     sprawie  :  
.

1. budżetu Gminy Przystajń na 2020 rok, 
2. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń,
3. obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
4. zmiany  uchwały  Nr  XIX.140.2012  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  1  października  2012  r.

w  sprawie  określenia  przystanków  komunikacyjnych,  których  właścicielem  jest  Gmina
Przystajń udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad
korzystania z tych przystanków,

5. zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2019 rok.

                                                                                                               Wójt Gminy Przystajń
                                                                                 
                                                                                                                    Henryk Mach
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