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Informacja o dzialalnosci Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie od 22 maja
do 27 czerwca 2013 roku.
l. Informacja o przetargach:
1) W dniu 28 maja 2013 roku ogloszone zostalo postepowanie o udzielenie
zamówienia publicznego pn. "Dowóz uczniów do szkól i przedszkoli na terenie
Gminy Krajenka w roku szkolnym 2013/2014". Wplynely 2 oferty. Za
naj korzystniejsza uznano oferte zlozona przez Tele-Bus Slawomir Urbanek z
Krajenki za kwote 170.952,50 zl.
W dniu 5 czerwca ogloszono postepowanie o udzielenie zamówienia
publicznego "Przebudowa ulicy Cierpienia w Krajence". W budzecie gminy na
realizacje zadania przewidziano kwote 133.180,00 zl. Zakres prac przewiduje
przebudowe nawierzchni czesciowo utwardzonej na nawierzchnie z betonowej
kostki brukowej oraz budowe oswietlenia ulicznego w ilosci 3 sztuk (rozbiórka
istniejacej nawierzchni i muru oporowego, ulozenie nawierzchni z betonowej
kostki brukowej, wymiana wypustów kanalizacji deszczowej, budowa muru
oporowego, roboty wykonczeniowe). Termin skladania ofert uplynal 20 czerwca
2013 roku. Wplynela 1 oferta. Postepowanie jest w toku.
2. Burmistrz wydal zarzadzenia;
1) w sprawie zmiany budzetu gminy i miasta na 2013 rok - 1
2) w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu gminy i miasta na 2013 rok,
3) w sprawie przeznaczenia do sprzedazy nieruchomosci stanowiacych wlasnosc
Gminy i Miasta Krajenka - 1,
4) w sprawie powolania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu
ustnego nieograniczonego na sprzedaz nieruchomosci stanowiacych wlasnosc
Gminy i Miasta Krajenka - 1,
5) w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedazy 1,
6) w sprawie
powolania
komisji
przetargowych
do przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamówienia publicznego - 2,
7) w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania
publicznego z zakresu zadan wlasnych gminy i miasta Krajenka realizowanych
w 2013 roku - 2,
8) w sprawie powolania komisji odbiorowej - 2,
9) w sprawie pOWIerzema stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w
Podróznej,
10) w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w
Glubczynie,
11) w sprawie powolania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu
na stanowisko dyrektora (3 szt.): Publicznej Szkoly Podstawowej w Skórce,
Publicznego Przedszkola w Skórce, Publicznego Przedszkola w Krajence,

12) w sprawie zasad udzielania pozyczek dla organizacji pozarzadowych oraz
podmiotów wymienionych w mi. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie z terenu Gminy Krajenka
- 1,

13) w sprawie powolania komisji do rozpatrzenia ofert na realizacje zadania pn.
"Zagospodarowanie placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowosci Krajenka
na placu przy ul. Okreznej dzialka nr 205/3,
14) w sprawie przeprowadzenia wyborów soltysa w solectwie Augustowo,
15) w sprawie sprzedazy nieruchomosci w drodze dalszych przetargów oraz
obnizenia ceny wywolawczej w trzecim przetargu - l,
16) w sprawie sprzedazy lokalu uzytkowego w drodze dalszych przetargów oraz
obnizenia ceny wywolawczej - 1,
17) w sprawie sprzedazy nieruchomosci w drodze dalszych przetargów za cene
wywolawcza ustalona przy ogloszeniu pierwszego przetargu - 2,
18) w sprawie sprzedazy nieruchomosci w drodze dalszych przetargów oraz
obnizenia ceny wywolawczej w kolejnych przetargach - l,
19) w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedazy 2,
20) w sprawie ogloszenia wykazu lokali uzytkowych przeznaczonych do sprzedazy
wraz z oddaniem w uzytkowanie wieczyste ulamkowej czesci gruntu - l,
21) w sprawie reorganizacji formacji obrony cywilnej na terenie gminy i miasta
Krajenka.
3. W minionym okresie Burmistrz podpisal umowy z wykonawcami na realizacje
zadan inwestycyjnych:
l) 23 maja - wykonanie elewacji Krajenskiego Osrodka Kultury w Krajence,
2) 24 maja - wykonanie zadania Budowa sieci wodociagowej wraz z przylaczami
w ulicy 30 Stycznia w Krajence",
3) 27 maja - na budowe oswietlenia na terenie gminy i miasta Krajenka (sa to
zadania wprowadzone do budzetu podczas poprzedniej sesji),
4) 17 czerwca - wykonanie tablic informacyjnych na terenie Gminy i Miasta
Krajenka (Szlakiem Ksieznej Anny).
4. W dniach 4-8 czerwca br. Burmistrz wzial udzial w wyjezdzie studyjnym do
Danii, który zostal zorganizowany przez Wielkopolski Osrodek Ksztalcenia i
Studiów Samorzadowych w ramach projektu, w którym bierze udzial Gmina
Krajenka, pn. "Podniesienie jakosci i dostepnosci uslug publicznych swiadczonych
droga elektroniczna w 12 gminach pólnocnej Wielkopolski". Celem wyjazdu bylo
zapoznanie sie z rozwiazaniami przyjetymi w Danii, która jest europejskim
liderem w dziedzinie uslug swiadczonych elektronicznie przez podmioty
realizujace
zadania publiczne.
Zapoznano
sie m.in. z rozwiazaniami
informatycznymi przyjetymi w dziedzinie edukacji, a takze w komunikacji
pomiedzy urzedem gminy, a rodzicami dzieci; projektem tworzenia sieci
swiatlowodowych,
szerokopasmowego
internetu, bezpieczenstwem
przesylu
danych; strategia budowy e-administracji (rozwiazania lokalne i krajowe),
komunikacja z obywatelem, swiadczeniem e-uslug; systemami informatycznymi w
opiece zdrowotnej, systemami informatycznymi
klasy CMR (zarzadzanie

relacjami z klientami). Projekt obejmuje takze szkolenia pracowników w zakresie
swiadczenia uslug droga elektroniczna.
5. W czerwcu br. zakupiono i zamontowano urzadzenia zabawowe w solectwach:
Czajcze-Lesnik, Zeleznica i Pogórze. W ubieglym roku w solectwach tych
powstaly miejsca integracyjne w postaci wiat. Powstale miejsca rekreacji
wzbogacono obecnie o urzadzenia majace sluzyc naj mlodszym mieszkancom. W
solectwie Czajcze - Lesnik usytuowano hustawke oraz slupki i siatke do siatkówki
(koszt ok. 5,5 tys. zl), w Zeleznicy hustawke i zestaw zabawowy (koszt ok. 6,1 tys.
zl), w Pogórzu 2 hustawki (koszt 2,8 tys. zl). Ponadto w solectwie Dolnik za srodki
w ramach funduszu soleckiego zakupiono hustawke wagowa.
6. Burmistrz w dniu 13 czerwca br. reprezentowal Gmine Krajenka w obchodach
dwudziestolecia dzialalnosci Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i
Gospodarki
Wodnej w Poznaniu.
Warto przypomniec,
ze glównymi
beneficjentami pomocy udzielanej przez Fundusz sa jednostki samorzadu
terytorialnego, w tym takze gmina Krajenka.
7. W dniu 18 czerwca br. Burmistrz oraz Starosta Zlotowski odbyli spotkanie z
Wicemarszalkiem Województwa Wielkopolskiego Wojciechem Jankowiakiem.
Spotkanie mialo na celu omówienie kwestii zwiazanych z modernizacja drogi
wojewódzkiej nr 188.
8. 19 czerwca rózpoczely sie dzialania w zakresie odbioru koncowego kanalizacji
sanitarnej w gminie Krajenka. Odbioru dokonuje komisja powolana przez
Burmistrza. Prace sa w trakcie.
9. 20 czerwca br. Burmistrz wzial udzial w spotkaniu zorganizowanym przez
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich, dotyczacym projektu budowy
wspólnej sciezki rowerowej "Dolina Noteci". Spotkanie mialo na celu omówienie
koncepcji przebiegu sciezki rowerowej, podpisania porozumienia o wspólpracy,
sporzadzenia wstepnej dokumentacji dotyczacej realizacji projektu oraz ubiegania
sie o dofinansowanie ze srodków UE w nowej perspektywie finansowania.
10. 24 czerwca w Poznaniu Burmistrz podpisal umowe na dofinansowanie
Budowa oswietlenia we wsi Skórka.

zadania

l l . Burmistrz uczestniczyl w imprezach i uroczystosciach:
1) 24 i 25 maja - Festiwal w Krajence,
2) 1 czerwca - Dzien Dziecka w Krajence oraz w Maryncu,
3) l czerwca - Turniej Karate w Zlotowi e,
4) 14 czerwca - uroczystych obchodach X rocznicy nadania imienia Gimnazjum
w Krajence,
5) 15 czerwca - VIII Powiatowych Zawodach Sportowo-Pozarniczych,
6) 22 czerwca - Noc Swietojanska w Glubczynie ,
7) 23 czerwca - Parafiada w Krajence,
8) 26 czerwca - Pozegnanie szesciolatków w przedszkolu w Krajence.
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