BURl\'IIS' RZ

GMINY I MIASTA
KRAJENKA

ul. Wladyslawa
77-430

Jagielly
KJ:!AJ"NI(A

9
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Informacja o dzialalnosci Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie od 28 marca do
22 maja 2013 roku.
l.

Informacja o przetargach:
l) W dniu 5 kwietnia br. zakonczono postepowanie

o udzielenie zamówienia pu-

blicznego na realizacje zadania "Budowa oswietlenia we wsi Skórka" ..W budzecie
pierwotnie planowano na to zadanie kwote l60.000zl. W postepowaniu zlozono 6
ofert. Za najkorzystniejsza uznano oferte zlozona przez Uslugowy Zaklad Instalatorstwa Elektrycznego Krzysztof Ostrowski ze Zlotowa za kwote 42.970,22 zl.
Termin realizacji 31 lipca 2013 roku.
2) W dniu 12 kwietnia br. zakonczono postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizacje zadania "Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do
gruntów rolnych w miejscowosciach LOr1sko i Podrózna". W budzecie gminy
przeznaczono na ww. zadanie kwote 378.530 zl. W postepowaniu zlozono 5 ofert.
Za najkorzystniejsza uznano oferte zlozona przez P.U.H. "Redon" Andrzej Trudzinski z Nakla za kwote 304 795,48 zl. Inwestycja ma zostac zrealizowana do 30
czerwca br.
3) W dniu 9 kwietnia br. ogloszono zamówienie publiczne na realizacje zadania
"Przebudowa budynku ul. Szkolna 2 w Krajence". W budzecie zaplanowano na
powyzszy cel kwote 130.000 zl. Termin skladania ofert uplynal 24 kwietnia br.
Wplynelo 5 ofert. Przetarg zostal rozstrzygniety 6 maja br. Za najkorzystniejsza
uznano oferte zlozona przez BUD-MAX ze Zlotowa za kwote 95.940 zl.
Planowany jest nastepujacy zakres prac:
a) zmiana czesci konstrukcji dachu wraz ze zmiana sposobu odprowadzania wody
z polaci,
b) docieplenie polaci dachowej i wykonanie nowego pokrycia dachowego,
c) rozbiórka daszków betonowych nad starymi wejsciami,
d) wymiana pokrycia dachowego nad schodami zewnetrznymi,
e) przemurowanie kominów,
f) wykonanie nowego wejscia do budynku wraz z zadaszeniem systemowym,
g) docieplenie scian budynku,
h) wymiana drzwi zewnetrznych,
i) wykonanie schodów zewnetrznych (odnowienie i wykonanie nowych),
j) wykonanie elementów wykonczenia zewnetrznego, m. in. oczyszczenie i
malowanie balustrad i drabiny. wykor1czenie osciezy, wykonanie parapetów i
elementów opierzer1, odtworzenie instalacji odgromowej, orynnowanie, prace
elektryczne i kratki wentylacyjne.

k) utylizacja odpadów.
4) W dniu 9 kwietnia br. ogloszono zamówienie publiczne pn. "Przebudowa Krajenskiego Osrodka Kultury - elewacja". Zakres zamówienia obejmuje m.in.:
a) przebudowe konstrukcji dachu na wiezy - roboty rozbiórkowe, wykonanie
nowej konstrukcji i pokrycia dachu, wykonanie ocieplenia oraz sufitu na
wiezy;
b) wzmocnienie fundamentów;
c) wykonanie rampy dla niepelnosprawnych i schodów wejsciowych;
d) wymiane czesci stolarki okiennej;
e) docieplenie scian budynku;
f) remont pokrycia dachowego nad wejsciem glównym i bocznym;
g) wzmocnienie scian;
h) wykonanie instalacji odgromowej.
W budzecie zadanie zapisano kwota 250.000 zl. Termin skladania ofert uplynal
24.04.2013r.
10 maja ogloszono wyniki przetargu. Wplynelo 10 ofert. Za
najkorzystniejsza uznano oferte zlozona przez Przedsiebiorstwo HandlowoUslugowe CER-BUD Zenon Szynwelski z Chojnic za kwote 215.989,09 zl.
Termin realizacji zadania do 30 wrzesnia br.
5) W dniu 15 kwietnia br. ogloszono zamówienie publiczne na zadanie "Budowa
sieci wodociagowej wraz z przylaczami w ulicy 30 Stycznia w Krajence". Na
realizacje zadania w budzecie gminy pierwotnie przeznaczono kwote 151.000zl.
Termin skladania ofert uplynal 30.04.2013r. Wplynelo 4 oferty. W dniu 10 maja
przetarg zostal rozstrzygniety. Za najkorzystniejsza uznano oferte zlozona przez
firme Jan-Tech Z.P.U. z Pily za kwote 116910,52 zl. Termin realizacji zadania
uplywa 30 sierpnia 2013 roku.
Rzeczowy zakres robót:
a) siec wodociagowa 0110 PNI0 okolo 369 mb
b) przylacza wodociagowe okolo 414 mb
c) nawiertki wodociagowe zintegrowane z zasuwa odcinajaca wraz z obudowa i
skrzynka uliczna
d) dodatkowe zasuwy odcinajace na przylaczach wodociagowych wraz z obudowa, skrzynka uliczna i oznakowaniem
e) hydranty podziemne ppoz wraz z zasuwa, obudowa i skrzynka uliczna.
2. W minionym okresie burmistrz wydal zarzadzenia w nastepujacych sprawach:
l) przyjecia sprawozdan opisowych z wykonania budzetu Gminy i Miasta Krajenka
oraz informacji o stanie mienia,
2) ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu
zadan wlasnych gminy realizowanych w 2013 roku - 2 zarzadzenia,
3) przygotowania i zapewnienia dzialania gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w Gminie i Miescie Krajenka,

4) organizacji stalego dyzuru Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka na czas zewnetrznego zagrozenia panstwa i wojny,
5) powolania komisji przetargowych do oceny ofert zlozonych na realizacje zadan
inwestycyjnych - 3 zarzadzenia,
6) ogloszenia wykazów nieruchomosci przeznaczonych do sprzedazy oraz oddania w
najem - 3 zarzadzenia ( szczególy www.bip.krajenka.pl).
7) powierzenia obowiazków dyrektora Komunalnego Zakladu Uzytecznosci Publicznej w Krajence oraz udzielenia pelnomocnictwa do realizacji zadan KZUP okreslonych w statucie - 2 zarzadzenia.
8) zmiany skladu osobowego Spolecznej Komisji Mieszkaniowej,
9) zmiany budzetu gminy i miasta na 2013 rok - 2 zarzadzenia,
10) zmiany ukladu wykonawczego budzetu gminy i miasta na rok 2013 - 3 zarzadzema.

3. W kwietniu br. zakonczona zostala powiatowa inwestycja polegajaca na budowie
chodnika przy ul. Wladyslawa Jagielly w Krajence. Koszt zadania wyniósl 210 tys. zl,
Gmina dofinansowala budowe kwota 80 tys. zl. Dobra wspólpraca gminy Krajenka z
powiatem zlotowskim zaowocowala kolejna inwestycja. Juz w tym tygodniu rozpocznie sie realizacja dlugo oczekiwanego zadania polegajacego na przebudowie drogi w
Podróznej na odcinku l300m. Wprawdzie jest to inwestycja powiatowa, ale wsparta
srodkami samorzadu gminnego. Zadanie obejmuje wykonanie: nowej nawierzchni o
szerokosci 5m, chodnika o dlugosci 1202 mb. zjazdów, zatoki autobusowej, przepustów oraz uzupelnienie kanalizacji deszczowej i regulacje poboczy. Prace potrwaja
zgodnie z umowa do sierpnia 2013 roku. Wykonawca jest firma POL-DRÓG Pila.
Wartosc robót po przetargu wyniosla 903.192,01 zl.
Jeszcze przed przystapieniem do realizacji zadania drogowego Zaklad Uslug Wodnych Krajna w Zlotowi e dokonal przegladu sieci wodociagowej w obrebie terenu, który bedzie objety przebudowa. Kierownik zakladu po przegladzie ocenil, ze magistrala
glówna jest w dobrym stanie, choc czesc przylaczy wymagala wymiany. Wykonane
prace spowodowaly, ze w przypadku awarii mozliwe bedzie wylaczenie tylko czesci
sieci. a nie jak jest obecnie w calej wsi.
4. W minionym okresie zrealizowano zadanie na Placu Jana Pawla II w Krajence (Winiary). Wykonano tam alejki z polbruku przy których stana lawki. Koszt zadania - 38
tys. zl. Zadanie jest dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Obecnie firma wykonujaca ta inwestycje rozpoczela budowe chodnika przy ul. Rynek.

s. W solectwach trwaja prace z realizacja zadan zaplanowanych w ramach funduszu soleckiego. W miesiacu kwietniu we wsi Paruszka wykonano ogrodzenie placu zabaw za
kwote 10. tys. zl.
6. Realizacja zadan dofinansowywanych ze srodków unijnych wymaga obecnosci Burmistrza w Urzedzie Marszalkowskim w Poznaniu, gdzie podpisywane sa umowy i
aneksy. W minionym okresie takich wyjazdów bylo 4. Podpisano nastepujace umowy:

l) 4.04.2013 i 8.05.2013 (aneks) - Przebudowa sciezek spacerowych na placu im.
Jana Pawla 11,
2) 17.04.2013 - Budowa oswietlenia w Skórce,
3) 26.04.2013 - Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowosciach
Lonsko i Podrózna.
7. W dniach 9 i 17 kwietnia odbyla sie kontrola w zakresie realizacji zadania zwiazanego
z budowa wodociagu w miescie Krajenka, bedaca elementem weryfikacji wniosku o
platnosc ostateczna. W jej wyniku zlecono dokonanie na rzecz gminy platnosci w
kwocie 1.001.736,99 zl. W zwiazku z weryfikacja wniosku o platnosc w ramach realizacji II etapu zadania "Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budowa sieci wodociagowej w Krajence" instytucja nadzorujaca stwierdzila jednak wystapienie nieprawidlowosci dotyczace kwalifikowalnosci czesci poniesionych kosztów ogólnych na I
etapie. Zgodnie z wytycznymi w przypadku podzielenia kosztów ogólnych na etapy
nalezy poslugiwac sie takimi kryteriami jak tozsamosc przedmiotowa zamówienia i
tozsamosc czasowa zamówienia oraz mozliwosc wykonania zamówienia przez jednego wykonawce. W przypadku kosztów dokumentacji projektowej poniesionej w ramach I i II etapu uznano, ze wykonawca powinien zostac wybrany w trybie przetargu
nieograniczonego, gdyz w swietle zebranych informacji i dokumentów mozna dostrzec tozsamosc przedmiotowa, czasowa, jak i mozliwosc realizacji zamówienia
przez jednego wykonawce a laczna wartosc zamówienia w ramach I i II etapu przekracza równowartosc kwoty 14 tys. euro. W nastepstwie przeprowadzonego postepowania wyjasniajacego stwierdzono nieprawidlowosc w kwocie 33. 749,11 zl oraz nakazano jej zwrot z odsetkami. Kwota ta zostala zwrócona. Srodki na powyzszy cel zostaly przesuniete w ramach zmiany budzetu dokonanej przez Burmistrza w dniu 30
kwietnia br.
8. 11 kwietnia Burmistrz odbyl spotkanie z Mieczyslawem Jezierskim dyrektorem
ENEA Operator - Rejon Dystrybucji w Walczu. Spotkanie mialo zwiazek z planowanymi przez gmine zadaniami w zakresie rozbudowy oswietlenia.
9. Burmistrz wzial udzial"
l) 25 kwietnia br. w seminarium zorganizowanym przez Urzad Wojewódzki nt. bezpieczenstwa w ruchu drogowym,
2) w dniach 9-10 maja br. w Targach dotyczacych oswietlenia przestrzeni publicznej
w Kolobrzegu,
3) w szkoleniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich w dniach 18-19 kwietnia br. (Gdansk-Leczyca),
4) 22 kwietnia br. - w spotkaniu w Zwiazku Miedzygminnym w Pile,
5) 24 kwietnia br. w spotkaniu wójtów i burmistrzów w Górce Klasztornej.
10. W dniu 13 kwietnia 2013 roku Burmistrz uczestniczyl w podsumowaniu ubieglorocznej edycji Zlotych Herbów w Zlotowie.

11. 13 maja 2013 roku Krajenka goscila samorzadowców powiatu zlotowskiego oraz
Wojciecha Jankowiaka wicemarszalka województwa wielkopolskiego, odpowiadajacego za prace Wielkopolskiego Zarzadu Dróg Wojewódzkich. Celem spotkania bylo
podsumowanie ubieglorocznych zadan drogowych, prowadzonych przez WZDW na
terenie powiatu zlotowskiego, w tym modernizacji i remontu ulicy Domanskiego w
Krajence. Byla to równiez okazja do prowadzenia kolejnych rozmów dotyczacych
kontynuacji robót na terenie gminy Krajenka. Burmistrz podczas spotkania uzasadnial
potrzebe dalszej modernizacji drogi nr 188 na terenie Krajenki, w tym na koniecznosc
remontu mostu na Glomi oraz budowy ronda na skrzyzowaniu dróg 188 i 190 przy
cmentarzu parafialnym w Krajence.
12. W tym samym dniu Burmistrz uczestniczyl w spotkaniu wójtów, burmistrzów, prezesów i komendantów OSP, którego celem bylo uszczególowienie zasad organizacji ratownictwa specjalistycznego w zakresie podstawowym realizowanym przez jednostki
OSP znajdujace sie w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gasniczym. Omówiono m.in.
potrzeby w zakresie wyposazenia jednostek w niezbedny do realizacji zadan sprzet i
realizacje szkolen specjalistycznych druhów OSP KSRG przez Komende Powiatowa
PSP w Zlotowie oraz Osrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu.
13. Ponadto Burmistrz reprezentowal
sciach:

gmine w nastepujacych

imprezach i uroczysto-

l) 6 kwietnia br. - Final Grand Prix Krajenka 2012/2013 - zawody strzeleckie w
Gimnazjum w Krajence,
2) 27 kwietnia br. - Msza z okazji 100 urodzin mieszkanca Podróznej,
3) 3 maja br. - obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
4) 3 maja br. - Majówka na Kraj nie,
5) 10 maja br. - Gminny Dzien Strazaka w Augustowie,
6) 17 maja br. - Powiatowy Dzien Strazaka w Zlotowie.

