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Informacja o dzialalnosci Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie miedzy sesjami

1.

W okresie od 17 grudnia 2012 roku do 31 stycznia 2013 roku Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka
wydal nastepujace zarzadzenia:
1)

Nr 312/2012 z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany ukladu wykonawczego

budzetu

gminy i miasta na 2012 rok. Uklad wykonawczy budzetu zostal zmieniony zgodnie z uchwala
Rady Miejskiej w Krajence z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany budzetu gminy i
miasta na 2012 rok.
2)

Nr 313/2012 z dnia 27 grudnia 2012 w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu
nieruchomosci

polozonej w Krajence przy ul. Targowej, oznaczonej numerem geodezyjnym

239 o pow. 553

m2•

prawa uzytkowania
niezabudowana.
3)

Zarzadzenie zostalo wydane w zwiazku z zawarciem umowy sprzedazy
wieczystego ww. nieruchomosci.

Jest to dzialka gruntowa

Nr 314/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany budzetu gminy i miasta na 2012
rok.
Dokonano nastepujacych zmian:
- zwiekszono plan dochodów i wydatków o kwote 69.911 zl z przeznaczeniem
zadania "Twoja szansa - nasz sukces - indywidualizacja
otrzymaniem

na realizacje

nauczania w klasach I-III", w zwiazku z

dotacji, z tego: wydatki majatkowe 9.600 zl, wydatki biezace 60.311 zl;

- zwiekszono kwote zadania "Cyfrowa Szkola" o 69.911 poprzez zmniejszenie planu
wydatków o kwote 69.911 na zadaniu "Twoja szansa - nasz sukces - indywidualizacja
nauczania w klasach I_III" (zmniejszenie dotyczy wycofania wkladu wlasnego, z uwagi na
wprowadzenie

srodków z dotacji), z tego: wydatki majatkowe 9.600 zl, wydatki biezace

60.311 zl;
- dokonano zmian w planie dochodów zgodnie z zawiadomieniem

Ministra Finansów o

przyznaniu kwoty 20.251 w zwiazku z podzialem rezerwy subwencji ogólnej;
- dokonano przesuniec w planie wydatków
upowaznieniem
4)

pomiedzy rozdzialami w ramach dzialu zgodnie z

posiadanym przez Burmistrza.

Nr 315/2102 z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany ukladu wykonawczego

budzetu

gminy i miasta na 2012 rok. Zmiany byly zgodne z zarzadzeniem, o jakim byla mowa powyzej.
5)

Nr 316/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej

Prognozy

Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2013-2025. Zmiany w WPF mialy na celu
doprowadzenie

do zgodnosci wartosci przyjetych w tym dokumencie

zakresie wyniku budzetu i zwiazanych z nim kwot przychodów

i budzecie gminy w

i rozchodów oraz dlugu

jednostki.
6)

Nr 317/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia
rachunkowosci

obowiazujacych

zasad (polityki)

przy realizacji projektu pod nazwa "Ochrona wód zlewni rzeki

Notec - aglomeracja Krajenka" wspólfinansowanego
w ramach Wielkopolskiego
7)

z Europejskiego Funduszu regionalnego

Regionalnego Programu Operacyjnego

na lata 2007-2013;

Nr 318/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zasad udzielania i rozliczania zaliczek w
Urzedzie Gminy i Miasta w Krajence.

8)

Nr 319/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia ukladu wykonawczego

budzetu

Gminy i Miasta Krajenka na 2013 rok.
9)

Nr 320/2013 z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomosci
przeznaczonych do sprzedazy. Wykaz dotyczy nieruchomosci

polozonej w Krajence przy ul.

Ks. Domanskiego, oznaczonej numerem 77/15 o pow. 1007m2• Dla nieruchomosci

wydana

zostala decyzja o warunkach zabudowy przewidujaca funkcje uslugowa. Cena wywolawcza
54.489 zl (w tym 23% podatek VAT).
10) Nr 321/2013 z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomosci
przeznaczonych do sprzedazy. Jest to nieruchomosc

polozona w Krajence przy ul. Ks.

Domanskiego o numerze geodezyjnym 77/16 o pow. 986m2. Dla nieruchomosci

wydana

zostala decyzja o warunkach zabudowy przewidujaca funkcje uslugowa. Cena wywolawcza
53.382 zl (w tym 23% podatek VAT).
11) Nr 322/2013 z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomosci
przeznaczonych do sprzedazy. Jest to nieruchomosc

polozona w Krajence przy ul. Ks.

Domanskiego o numerze geodezyjnym 77/14 o pow. 1167m2. Dla nieruchomosci

wydana

zostala decyzja o warunkach zabudowy przewidujaca funkcje uslugowa. Cena wywolawcza
63.124zl (w tym 23% podatek VAT).
12) Nr 323/2013 z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany budzetu gminy i miasta na 2013
rok. Zmiany dotyczyly przesuniec w planie wydatków
rozdzialami w ramach dzialu zgodnie z upowaznieniem

(pomoc spoleczna) pomiedzy
posiadanym przez Burmistrza oraz

zmian w planie dochodów i wydatków o kwote 30 tys. zl - zwrot nienaleznie pobranych
swiadczen rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego

z budzetu panstwa.

13) Nr 324/2013 z dnia 22 stycznia 2013 roku w sprawie powolania komisji przetargowej
przeprowadzenia

przetargu ustnego nieograniczonego

do

na dzierzawe nieruchomosci

stanowiacej wlasnosc Gminy i Miasta Krajenka w skladzie: Marek Pietrzak, Karolina Adler,
Mariola Kurzawa i Danuta Wrzeszcz. Komisja przeprowadzi
nieruchomosci

gruntowej

przetarg na dzierzawe

polozonej w Zeleznicy o numerze 170, pow. 0,8746 ha.

14) Nr 325/2013 z dnia 22 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany ukladu wykonawczego
gminy i miasta na 2013 rok. Uklad wykonawczy

budzetu

budzetu zostal zmieniony zgodnie z

zarzadzeniem Nr 323/2013 z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany budzetu gminy i
miasta na 2013 rok.
15) Nr 326/2013 z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedazy
nieruchomosci

stanowiacych wlasnosc Gminy i Miasta Krajenka, tj. dzialki polozonej w

Glubczynie, oznaczonej numerem 326 o pow. 900m2. Zarzadzeniem Nr 327/2013 powolano
komisje przetargowa
ww. nieruchomosci

do przeprowadzenia

przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaz

w skladzie: Marek Pietrzak, Danuta Wrzeszcz, Karolina Adler i Mariola

Kurzawa.
16) 328/2013 z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedazy nieruchomosci
polozonej w Krajence przy ul. Zlotowskiej,

oznaczonej numerem 503/2 o pow. 100m2•

Zarzadzeniem nr 329/2013 powolano komisje przetargowa do sprzedazy ww. nieruchomosci
w skladzie jak powyzej. Sprzedaz nastapi w drodze przetargu ograniczonego.

17) Nr 330/2013 z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedazy lokalu
uzytkowego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

z jednoczesnym

oddaniem czesci

ulamkowej gruntu w uzytkowanie wieczyste. Jest to lokal znajdujacy sie w budynku na ul.
Koncowej 4/13 w Krajence o pow. uzytkowej 48,23
sklad komisji przetargowej

m2•

do sprzedazy nieruchomosci

Zarzadzeniem Nr 331/2013 ustalono
(Marek Pietrzak, Danuta Wrzeszcz,

Karolina Adler i Mariola Kurzawa).
18) Nr 332/2013 z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedazy
nieruchomosci

stanowiacych wlasnosc Gminy i Miasta Krajenka. Zarzadzenie dotyczy dzialki

polozonej w Skórce o numerze geodezyjnym
powolano sklad komisji przetargowej

11/4, o pow. 1062m2• Kolejnym zarzadzeniem

(Marek Pietrzak, Danuta Wrzeszcz, Karolina Adler i

Mariola Kurzawa).
19) Nr 334/2013 z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie powolania komisji przetargowej
przeprowadzenia

przetargu ustnego nieograniczonego

na oddanie nieruchomosci

do

gruntowej

w uzytkowanie wieczyste. Zadaniem Komisji ( w skladzie jak powyzej) bedzie
przeprowadzenie

przetargu na oddanie dwóch nieruchomosci

zabudowanych,

polozonych w

Krajence przy ul. Szkolnej, w uzytkowanie wieczyste:
- dzialka nr 167/8 o pow. 17m2,
- dzialka nr 167/9 o pow. 210m2.
20) Nr 335/2013 z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie ogloszenia wykazu lokali uzytkowych
przeznaczonych do sprzedazy wraz z oddaniem w uzytkowanie
gruntu (Krajenka, ul. Koncowa 4/13). Cena wywolawcza

wieczyste ulamkowej

czesci

59.600, w tym cena lokalu 56.100 i

cena udzialu w gruncie 3.500zl.
21) Nr 336/2013 z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomosci
przeznaczonych do sprzedazy w drodze przetargu ustnego ograniczonego.
nieruchomosci
wywolawcza

polozonej w Krajence na ul. ztotowskiej,

Wykaz dotyczy

numer 503/2, o pow. 100m2• Cena

5.412 zl ( w tym 23% VAT).

22) Nr 337/2013 z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomosci
przeznaczonych do sprzedazy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
dotyczy nieruchomosci

polozonej w Glubczynie, numer 326, pow. 900m2, dla której wydano

decyzje o warunkach zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej
infrastruktura

Zarzadzenie

towarzyszaca. Cena wywolawcza

jednorodzinnej

wraz

36.900, w tym 23% VAT.

23) Nr 338/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie powolania komisji przetargowej
oceny ofert zlozonych w postepowaniu
zadania pn. "Przebudowa

sanitariatów

wykonanie toalety ogólnodostepnej

o udzielenie zamówienia

do

publicznego na realizacje

w Domu Strazaka w Krajence". Zamówienie obejmuje

i toalety dla osób niepelnosprawnych

na parterze

budynku oraz dwóch toalet na pietrze. Termin skladania ofert uplynie 31 stycznia br. Termin
realizacji zadania ustalono na 31 maja 2013 roku. Jest to zadanie przeniesione z roku 2012.
W sklad Komisji powolano: Aleksandre Sawicka, Hanne Ritter-Duda,

Urszule Standio i

Barbare Kloska.

2.

Trwaja prace zwiazane z organizacja Zwiazku Miedzygminnego
Odpadami Komunalnymi.
podejmowanych

Pilski Region Gospodarki

Gminy zrzeszone w zwiazku sa na biezaco informowane

przez zarzad dzialaniach. Obecnie trwaja przygotowania

posiedzenia Zgromadzenia Zwiazku, które ma sie zajac:

o

do drugiego

1)

ustaleniem regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie zwiazku w zakresie
gospodarki odpadami komunalnymi,

2)

ustaleniem metody i wysokosci stawki oplaty za gospodarowanie

3)

podjeciem innych obowiazkowych

4)

kwestiami organizacyjnymi

5)

uchwala w sprawie wysokosci i terminu wplaty bezzwrotnego

odpadami komunalnymi,

uchwal dotyczacych gospodarki odpadami komunalnymi,

dotyczacymi Biura Zwiazku,
wkladu na rzecz zwiazku.

Posiedzenie Zgromadzenia Zwiazku odbylo sie 30 stycznia br.
Zarzad Zwiazku deklaruje, iz sledzi na biezaco resortowe i parlamentarne
do zmiany regulacji prawnych zawartych w ustawie o utrzymaniu
i uwzglednia je w przygotowanych

3.

dzialania zmierzajace

czystosci i porzadku w gminach

propozycjach.

21 grudnia 2012 Burmistrz spotkal sie z Tomaszem Bugajskim - czlonkiem Zarzadu Województwa
Wielkopolskiego.

Omawiano kwestie zwiazane ze wspólpraca samorzadu gminy i województwa

oraz sprawy biezace.
4.

9 stycznia 2013 roku w Starostwie Powiatowym
oraz Starosty Zlotowskiego,

w Zlotowie odbylo sie spotkanie wlodarzy gmin

które dotyczylo utworzenia

Konwentu wójtów

i burmistrzów

powiatu

zlotowskiego.
5.

W dniach 10 i 17 stycznia 2013 roku odbyl sie odbiór czesciowy kanalizacji na odcinkach Glubczyn
Wies, Glubczyn Letnisko, Glubczyn Rogownica, Smiardowo i Podrózna.

6.

10 stycznia 2013 roku Burmistrz uczestniczyl w spotkaniu, które mialo miejsce w Górce
Klasztornej. Tematem spotkania bylo zakonczenie projektu "Szlakiem Sanktuariów"

7.

22 stycznia 2013r. Burmistrz odbyl spotkanie z Romanem Chwaliszewskim
Zabytków w Pile. Dotyczylo ono projektu realizowanego

.

Konserwatorem

przez gmine pn. "Szlakiem ksieznej

Anny".
8.

22 stycznia Burmistrz uczestniczyl w obchodach 150 rocznicy Powstania Styczniowego.
Przedstawiciele

samorzadu uczcili pamiec powstanców

poprzez uczestnictwo

w mszy sw. oraz

zlozenie kwiatów przed obeliskiem znajdujacym sie przed Krajenskim Osrodkiem Kultury.
9.

24 stycznia br. w Urzedzie Gminy i Miasta w Krajence Burmistrz spotkal sie ze Starosta
Zlotowskim

oraz wójtami gmin Lipka i Zakrzewo. Celem spotkania bylo omówienie

zwiazanych z dalsza przebudowa drogi wojewódzkiej

planów

nr 188.

10. W kalendarzu imprez sportowych znalazl sie po raz kolejny Turniej pilki siatkowej o Puchar
Burmistrza. Tegoroczne zawody mialy miejsce 12 stycznia br.
11. Przelom roku to tradycyjny czas spotkan przy oplatku. Burmistrz uczestniczyl w spotkaniach
oplatkowych

organizowanych

przez krajenskie Kolo Emerytów i Rencistów, seniorów w Paruszce i

OSP w Krajence oraz corocznym spotkaniu noworocznym

u Wojewody

Burmistrz wzial takze udzial w jaselkach przygotowanych

przez krajenskie przedszkolaki.

Wielkopolskiego.
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