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Krajenka, dnia 25 października 2012 roku

EN KA

o działalności Burmistrza

Gminy i Miasta Krajenka

w okresie miedzy

1. W okresie od 25 września do 25 października 2012 roku Burmistrz Gminy i Miasta
Krajenka wydał zarządzenia:
1) Nr 265/2012 z dnia 25 września br. w sprawie zmiany układu wykonawczego
budżetu gminy i miasta na 2012 rok. Układ wykonawczy został zmieniony
zgodnie z uchwałą Rady w sprawie zmiany budżetu.
2) Nr 266/2012 z dnia 28 września 2012 roku w sprawie powołania komisji
przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
"Zakup energii elektrycznej". Powołano Komisję w składzie: Aleksandra
Sawicka, Aleksandra Adamska, Hanna Ritter - Duda, Barbara Kloska.
Zamówienie dotyczy dostawy energii elektrycznej do wszystkich jednostek
organizacyjnych gminy, w tym szkół i przedszkoli oraz oświetlenie uliczne w
okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2012 roku. Tennin składania
ofert upłynął 4 października 2012 roku: Na dostawę energii w zakresie
oświetlenia ulicznego wpłynęło 5 ofert. Za najkorzystniejszą uznano ofertę
złożoną przez Energia Obrót SA z Gdańska za cenę brutto 170.807,28 zł. W
zakresie dostawy energii dla jednostek organizacyjnych gminy wpłynęły 4
oferty. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Energia Obrót SA z
Gdańska za cenę brutto 375.925,90.
3) Nr 267/2012 z dnia 12 października 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz dotyczy 3 nieruchomości
położonych w Krajence przy ul. Toruńskiej:
- oznaczonej numerem geodezyjnym 319/1 o pow. 667m2, działka
niezabudowana, dla której sporządzona został decyzja o warunkach zabudowy
dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, cena 41.820, w tym 23% podatek VA T;
- oznaczonej numerem geodezyjnym 319/2 o pow. 801m2, działka
niezabudowana, dla której sporządzona został decyzja o warunkach zabudowy
dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, cena 49.200, w tym 23 % podatek VAT;
- oznaczonej numerem geodezyjnym 319/3 o pow. 909m2, działka
niezabudowana, dla której sporządzona został decyzja o warunkach zabudowy
dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, cena 55.350, w tym 23% podatek VAT;
4) Nr 268/2012 z dnia 15 października 2012 roku w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani
Ewy Świtała ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela

mianowanego. W skład komisji weszli: Włodzimierz HildebrandtPrzewodniczący Komisji, Danuta Szewczuk - przedstawiciel organu
sprawującego nadzór, Andrzej Pietrzak - dyrektor Gimnazjum w Krajence,
Wanda Strzelec - ekspert w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
Beata Smolarz - ekspert w zakresie pomocy psychologicznej i pedagogiki
opiekuńczej.
5) Nr 269/2012 z dnia 16 października 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy
i miasta na 2012 rok. Zarządzeniem tym dokonano zmian w planie dochodów i
wydatków, zgodnie z zawiadomieniami wojewody wielkopolskiego,
wynikających ze zwiększenia planu dotacji:
- o kwotę 178,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji
kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku ds. awansu
zawodowego nauczycieli,
- o kwotę 11.258 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników
socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę
socjalną w środowisku,
Dokonano przesunięć w planie wydatków majątkowych w ramach działu 921
pomiędzy rozdziałami poprzez zmniejszenie o kwotę 3000zł na realizację
zadania "Remont Krajeńskiego Ośrodka Kultury" i zwiększenie o 3000zł na
realizację zadania "Modernizacja biblioteki w Augustowie".
Dokonano również przesunięć w planie wydatków bieżących pomiędzy
rozdziałami w ramach danego działu, zgodnie z upoważnieniem posiadanym
przez Burmistrza. Kolejnym zarządzeniem zmieniono układ wykonawczy
budżetu.
6) Nr 271/2012 z dnia 18 października 2012 roku w sprawie przeznaczenia do
sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Kraj enka. Do
sprzedaży przeznaczono następujące nieruchomości:
- położoną
- położoną
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- położoną
- położoną
- położoną
- położoną
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w
w
w
w
w
w
w
w
w

Augustowie, oznaczoną numerem 197 o pow. 3000m2,
Augustowie, oznaczoną numerem 185 o pow. 5000m2,
Augustowie, oznaczoną numerem 124/14 o pow. 3000m2,
Krajence ,oznaczonąnumerem 819/3 o pow. 1,21 ha,
Podróżnej, oznaczoną numerem 14, o pow. 1,42 ha,
Żeleźnicy, oznaczoną numerem 170, o pow. 8746m2,
Głubczynie, oznaczoną numerem 183, o pow. 2,26 ha,
Głubczynie, oznaczoną numerem 184/3, o pow. 8000m2,
Głubczynie, oznaczoną numerem 178/6 o pow. 3,79 ha.

Zarządzeniem Nr 272/2012 ustalono skład komisji przetargowej do sprzedaży
ww. nieruchomości:. Marek Pietrzak, Danuta Wrzeszcz, Karolina Adler i
Mariola Kurzawa.
7) Nr 273/2012 z dnia 18 października 2012 roku w sprawie przeznaczenia do
sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Kraj enka. Do

sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego przeznaczono następujące
nieruchomości:
- położoną w Paruszce, oznaczoną numerem 322 o pow. 3300m2,
- położoną w Śmiardowie Kraj. oznaczoną numerem 617/1 o pow. 1,75 ha.
Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu ograniczonego ze względu na brak dostępu
do drogi publicznej. Zarządzeniem kolejnym powołano komisję przetargową do
sprzedaży ww. nieruchomości w składzie jak powyżej.
8) Nr 275/2012 z dnia 25 października br. w sprawie powołania komisji ds.
ustalenia współużytkowania obiektu oświatowego położonego w Krajence przy
ul. Stanisława Polańskiego 3.

2. W dniu 9 października br. Wojewoda Wielkopolski poinformował, że Gminie
zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 113.897 zł na realizację zadania
"Przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego". Podstawą do wypłaty środków
będzie umowa o dofinansowanie oraz wniosek o wypłatę dotacji. Zadanie zostało
już zrealizowane.
3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krajence podsumował program
Pomoc państwa w zakresie dożywiania za okres od stycznia do października 2012
roku. Pilski Bank Żywności przekazał mieszkańcom Gminy i Miasta Krajenka za
pośrednictwem organizacji pozarządowych ponad 30 ton żywności o wartości
przekraczającej 130 tys. zł. W gminie programem objęto 1892 osoby. Działania w
tym zakresie będą kontynuowane.
4. We wrześniu rozpoczęła się inwestycja polegająca na przebudowie mostu
kolejowego w Krajence. Stan tego mostu już od dłuższego czasu budził
zaniepokojenie władz samorządowych, co miało swoje odzwierciedlenie w pismach
wysyłanych do Polskich Kolei Państwowych. Pierwsze pismo w tej sprawie było
wystosowane w kwietniu ubiegłego roku. Wówczas PKP deklarowało rozpoczęcie
prac w październiku 2011 roku. W dniu 16 maja br. Burmistrz przypomniał te
deklaracje oraz sygnalizował, że obiekt ulega dalszej dekapitalizacji, co rodzi obawy
o możliwość wystąpienia katastrofy budowlanej. Okazało się, że remont obiektu jest
ujęty w planie remontów na rok bieżący. Prace mają zostać zakończone w połowie
listopada. Zgodnie z oświadczeniem inwestora, obecnie realizowany jest pierwszy
etap prac, kolejny będzie miał miejsce w roku 2013. Wykonawca przewiduje, że
wówczas zajdzie konieczność wyłączenia z ruchu kolejowego tego odcinka linii na
okres ok. 1 tygodnia.
5. Kontynuowane są prace związane z budową kolektorów sanitarnych w gminie.
Burmistrz już w ubiegłym roku informował, iż konieczna będzie przebudowa
przepompowni głównej przy rzece Głomi w Krajence. Prace te zostały zrealizowane
przez Zakład Usług Technicznych AGH z Poznania. Wymieniono m.in. stare
pompy, zamontowano drabiny oraz przykrycie zbiornika przepompowni z włazami
do pomp i sterownię. Sterownia została już uruchomiona i podłączona do systemu
monitoringu.

6. W dniu 26 września 2012 roku Burmistrz uczestniczył w subregionalnej konferencji
konsultacyjnej, która miała miejsce w Pile. Celem spotkania było skonsultowanie
wstępnego projektu zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa
wielkopolskiego do 2020 roku. Organizatorem konferencji był Pan Tomasz
Bugajski członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.
7. 27 września w Jastrowiu miała miejsce konferencja "Dzisiaj i jutro LEADERA"
zorganizowanego przez Lokalną Grupę Działania Naszyjnik Północy".
8. W dniu 3 października br. Burmistrz wziął udział w spotkaniu roboczym
zorganizowanym przez Pana Tomasza Bugajskiego członka Zarządu Województwa
Wielkopolskiego.
9. 4 października w Krajence gościł pan Roman Chwaliszewski Konserwator
Zabytków w Pile. Celem spotkania było dokonanie oględzin i wypracowanie
stanowiska w sprawie Młyna Szkolnego w Krajence.
10. 12 października Burmistrz gościł dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych
przez Gminę i Miasto Krajenka, dyrektora ZEASIP oraz wyróżniających się
nauczycieli i pracowników obsługi. Okazją do spotkania było Święto Edukacji
Narodowej.
11. 24 października br. na zaproszenie Wojewody Wielkopolskiego oraz
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Burmistrz wziął udział w uroczystości
wręczania Krzyży Zasługi, Medali Komisji Edukacji Narodowej i Medali za
Długoletnią Służbę, która miała miejsce w Poznaniu.
12. Ponadto Burmistrz uczestniczył:
- 7 października - otwarcie inwestycji realizowanej w ramach programu .Pięknieje
-Wielkopolska Wieś" w Paruszce,
- 13 października 110 - lecie Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowi e, miło jest
nam poinformować, że radna Pani Elżbieta Smodis została oznaczona najwyższym
odznaczeniem resortowym,
- 16października - Bal Seniora w Krajence.
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