Krajenka, dnia 25 marca 2012 roku
SOO.0054.2.2013

Informacja o dzialalnosci Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie miedzy sesjami
1. Informacja o przetargach.
1) Podczas sesji odbytej w dniu 31 stycznia br. informowano o otwarciu ofert na
realizacje zadania "Przebudowa sanitariatów w Domu Strazaka w Krajence". Ofert
bylo 8. Wybór naj korzystniej szej oferty nastapil w dniu 15 lutego.
Za
najkorzystniejsza uznano oferte zlozona przez firme Uslugi Remontowo-Budowlane
Ad-BUD Adam Wójcik z Margonina za cene 75.092,82 zl.
2) W dniu 13 lutego br. ogloszono przetarg na dostawe ciagnika dla Komunalnego
Zakladu Uzytecznosci Publicznej w Krajence. Przedmiotem zamówienia byla dostawa
fabrycznie nowego, wyprodukowanego nie pózniej niz w 2012 r. ciagnika o mocy nie
mniejszej niz 90 KM. W postepowaniu zlozono 9 ofert. Za najkorzystniejsza uznano
oferte zlozona przez P.W. INTER-VAX Spólka jawna z Waclawia Górnego za kwote
143.450 brutto.
3) 6 marca ogloszono przetarg na realizacje zadania "Budowa oswietlenia we wsi
Skórka". Zakres zamówienia obejmuje ulice: Sloneczna (8 punktów), Klonowa i
Bukowa (5 punktów):
roboty ziemne pod ulozenie kabli, bednarki, uziomu i ustawienie slupów,
ukladanie kabli,
ukladanie bednarki,
montaz uziomu ze stali profilowanej,
montaz i stawianie slupów oswietleniowych na fundamencie - 13 szt.,
montaz tabliczek bezpiecznikowych,
montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegnikach i przewodów do opraw,
montaz rozdzielnicy,
obróbka kabli,
badania i pomiary.
Termin na skladanie ofert uplynal 21 marca. Czas realizacji do 31 lipca 2013 roku.
4) W dniu 19 marca 2013 roku ogloszony zostal przetarg na realizacje zadania: "Budowa
(przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowosciach Lonsko i
Podrózna". Do przebudowy przewidziano: w Lonsku odcinek o dlugosci 395mb. i w
Podróznej odcinek 450mb.
W Lonsku zakres robót obejmuje m.in.:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- profilowanie i zageszczanie podloza,
- wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego,

- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej
warstwa scieralna),
- wykonanie i uzupelnienie poboczy utwardzonych,
- humusowanie i plantowanie terenów zielonych.

(warstwa wiazaca +

Zakres robót w Podróznej:
- roboty przygotowawcze (m.in. roboty pomiarowe, rozbiórka nawierzchni z trylinki i
kamienia)
- roboty ziemne,
- wykonanie warstwy odsaczajacej,
- wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego,
- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej (warstwa wiazaca +
warstwa scieralna),
- wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa lamanego,
- humusowanie i plantowanie terenów zielonych,
- regulacja urzadzen infrastruktury technicznej.
Termin wykonania zamówienia uplywa 30 czerwca 2013 roku. Termin skladania ofert
- do 3 kwietnia br.
2. W okresie od 31 stycznia do 28 marca 2013 roku Burmistrz Gminy i Miasta wydal
nastepujace zarzadzenia:
l) 5 zarzadzen w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu gminy i miasta na 2013
rok.
2) 3 zarzadzenia w sprawie zmiany budzetu gminy i miasta na 2013 rok.
3) Zarzadzenie w sprawie powolania komisji przetargowej do przeprowadzenia aukcji na
sprzedaz bram garazowych stanowiacych wlasnosc gminy i miasta Krajenka. W sklad
Komisji weszli: Marek Pietrzak, Karolina Adler i Mariola Kurzawa. Przetarg odbyl sie
w dniu 28 lutego 2013 roku. Cena wywolawcza wynosila 2500 zl, uzyskano cene
2525zl.
4) 3 zarzadzenia w sprawie obnizenia ceny wywolawczej w drugim przetargu o 20% w
zwiazku z negatywnym wynikiem pierwszego przetargu. Zarzadzenia maja na celu
zachecenie ewentualnych nabywców do kupna i osiedlenia sie na terenie gminy.
5) 13 zarzadzen w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do
sprzedazy. Ich pelny wykaz znajduje sie na stronie bip Gminy i Miasta Krajenka.
6) 2 zarzadzenia w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do
oddania w uzytkowanie wieczyste.
7) Zarzadzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów sohysa w solectwie Dolnik.
Poprzedni soltys zlozyl pisemna rezygnacje z funkcji. Wybory odbyly sie w dniu 18
marca 2013 roku. Nowym soltysem Dolnika zostala pani Maria Rachwal.
8) Zarzadzenie w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz przez Dyrektora Komunalnego
Zakladu Uzytecznosci Publicznej w Krajence mienia ruchomego uznanego za zuzyte.
Do sprzedazy przeznaczono:
a) ciagnik Ursus C-360 3P - cena wywolawcza 4.100zl, rok produkcji 1987,

b) ciagnik John Deere - cena wywolawcza 21.1 OOzl,rok produkcji 1988.
9) W dniu 20 marca br. odbyl sie przetarg na sprzedaz Ursusa, uzyskano cene 10.000zl.
Sprzedaz drugiego z ciagników miala miejsce w dniu 22 marca br. za cene 22.500.
10) Zarzadzenie w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomosci stanowiacych wlasnosc
Gminy i Miasta Krajenka przeznaczonych do oddania w najem i dzierzawe. Wykaz
zawiera 12 pozycji - nieruchomosci w Krajence, wszystkie przeznaczone pod uprawy
rolne.
11) 3 zarzadzenia w sprawie powolania Komisj i przetargowej do przeprowadzenia
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz nieruchomosci stanowiacych
wlasnosc Gminy i Miasta Krajenka.
12) Zarzadzenie w sprawie powolania zespolu powypadkowego w zwiazku ze zdarzeniem
jakie mialo miejsce w dniu 18 marca br. tj smiercia Stefana Widawskiego - czlonka
OSP Augustowo-Glubczyn. Zadanie zespolu jest ustalenie okolicznosci zdarzenia oraz
sporzadzenie stosownej dokumentacji w oparciu o obowiazujace w tym zakresie
przepIsy.
13)2 zarzadzenia w sprawie w sprawie powolania komisji przetargowej do oceny ofert
zlozonych w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na realizacje zadan inwestycyjnych.
14) Zarzadzenie w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadan
publicznych z zakresu zadan wlasnych Gminy i Miasta Krajenka realizowanych w
2013 roku. Konkursy beda przeprowadzane na realizacje zadan w zakresie
przeciwdzialania uzaleznieniom i patologiom spolecznym. Szczególy znajduja sie na
stronie bip Gminy i Miasta Krajenka.
15) Zarzadzenie w sprawie powolania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu
ustnego ograniczonego na najem nieruchomosci stanowiacej wlasnosc Gminy i Miasta
Krajenka.
3. W mInIOnym okresie odbywaly sie zebrania sprawozdawczo-wyborcze
Ochotniczych
Strazy Pozarnych z terenu Gminy Krajenka. Burmistrz uczestniczyl w spotkaniu OSP
Augustowo-Glubczyn (2 lutego), OSP Smiardowo Kraj. (2 marca), OSP Krajenka (16
marca).
Odbywaly sie takze Walne Zebrania dzialajacych na terenie gminy stowarzyszen.
Burmistrz uczestniczyl w zebraniach:
- Rodzinnych Ogrodów Dzialkowych w Krajence - 14 marca br.
- Stowarzyszenia Pomocy Publicznej Szkole Podstawowej w Glubczynie - 25 marca br.
- Towarzystwa Milosników Krajenki - 26 marca br.
4. W zwiazku z prowadzonymi przez gmine zadaniami inwestycyjnymi Burmistrz odbywal
spotkania w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w
Poznaniu (7.02.2013) oraz Urzedzie Marszalkowskim (7.03. 2013). 22 marca br. w
Poznaniu
podpisana
zostala
umowa
na realizacje
zadania
zwiazanego
z
zagospodarowaniem terenu przy Krajenskim Osrodkiem Kultury oraz przebudowa sciezki
spacerowej na Placu im. Jana Pawla n. W dniu 12 lutego Burmistrz spotkal sie z
Wicemarszalkiem Województwa Wielkopolskiego Tomaszem Bugajskim.

5. 8 lutego br. wlodarze gmin stowarzyszonych w Lokalnej Grupie Dzialania "Krajna Nad
Notecia" spotkali sie w celu omówienia nowych zasad skladania wniosków w ramach
dzialania "Male projekty". Kolejne spotkanie w ramach LGD odbylo sie w dniu 5 marca
br. w Krajenskim Osrodku Kultury.
6. 13 marca 2013 roku Burmistrz spotkal sie z soltysami Gminy i Miasta Krajenka. Podczas
narady dyskutowano na temat funduszu soleckiego w roku 2014 oraz tegorocznych
dozynek gminnych. Ustalono, ze tegoroczne "swieto plonów" odbedzie sie we wsi
Paruszka.
7. 19 marca odbyla SIe kolejna Rada Budowy dotyczaca budowy kanalizacji w Gminie
Krajenka.
8. W marcu Burmistrz dwukrotnie odbywal spotkania z dyrektorem Powiatowego Urzedu
Pracy w Zlotowie. Omawiano kwestie zwiazane z organizacja robót publicznych i prac
spolecznie uzytecznych w roku 2013. W dniu 19 marca podpisana zostala umowa na
organizacje w Gminie i Miescie Krajenka od 2 kwietnia br. prac spolecznie uzytecznych
dla 30 osób.
9. W dni u 14 marca 2013 poprzez strone internetowa Gminy poinformowano mieszkanców
o przystapieniu przez KZUP w Krajence od kwietnia br. do "przepinania" przylaczy
wodociagowych ze starej sieci na nowa. Prace beda prowadzone sukcesywnie na ulicach:
Wladyslawa Jagielly, l-go Maja, Szkolnej, Bydgoskiej, Dworcowej, Domanskiego,
Ogrodowej i Mickiewicza. Mieszkancy z tego tytulu nie beda ponosic kosztów, a
inwestycja przyczyni sie do poprawy jakosci wody dostarczanej do domów.
10. Burmistrz uczestniczyl takze:
- w zabawie karnawalowej zorganizowanej przez Kolo Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Krajence - 7.02.2013,
- koncercie charytatywnym zorganizowanym przez Gimnazjum w Krajence na rzecz
swoich niepelnosprawnych uczniów - 10.02.2013 oraz podsumowaniu tego wydarzenia4.03.2013,
- obchodach 75 Rocznicy Kongresu Polaków w Berlinie - 6.03.2013,
- Gminnym Dniu Kobiet zorganizowanym przez Kolo Gospodyn Wiejskich w Krajence 12.03.2013.

