Krajenka, dnia 29 października 2020 roku
Informacja z działalności burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie od 25 września do 29
października 2020 roku

1.
W okresie od 25 września do 29 października br. Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka
wydał zarządzenia:
1) w sprawach finansowych – 3 zarządzenia,
2) w sprawach gospodarowania mieniem komunalnym – 4 zarządzenia,
3) w sprawach zamówień publicznych – 1 zarządzenie.

2.

W dniu 1 października 2020 r. ukazało się zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej
oferty, w związku z opublikowanym w dniu 9 września br. ogłoszeniem o zamówieniu
publicznym pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w Krajence przy ul. Bydgoskiej”.
W wyznaczonym terminie składania ofert złożono siedem ofert:
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Dąbrówka Słupska 10, 89-200 Szubin
P.H.U. „LAPIS”
ul. Partyzantów 12, 77-400 Złotów

3.

Przedsiębiorstwo El-Kajo Sp. z o.o.
ul. Matejki 1A, 85-061 Bydgoszcz

4.

„Kanrod” Dariusz Drona
Al. Zamkowa 17a, 64-730 Wieleń

5.

Oset Tech Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 3d/46, 64-920 Piła

6.

Przedsiębiorstwo Budowlane Kamil Plak, ul.
Rzemieślnicza 5, 77-400 Złotów

7.

Asta-Bud Sp. z o.o.
ul. Podgórna 12, 64-920 Piła

Za najkorzystniejszą, uznano ofertę złożoną przez firmę Oset Tech Sp. z o.o. z siedzibą
w Pile, za cenę 171 929,90 zł brutto.
W dniu 08 października 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Krajenka podpisana
została umowa na realizację w/w inwestycji z wykonawcą zadania, któremu
przekazany został również plac budowy. Prace rozpoczęto już 12 października br.
Należy przypomnieć, że w ramach inwestycji wykonana zostanie pieszo-jezdnia
o długości 200 m i szerokości 5 m z betonowej kostki brukowej. Zadanie przewiduje
także wykonanie zjazdów do posesji, również z betonowej kostki brukowej oraz
montaż oznakowania drogowego. Planowany termin zakończenia inwestycji przypada
na dzień 10 grudnia 2020 r.
3. W 9 października br., Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka Stefan Kitela uczestniczył
w spotkaniu, które odbyło się w auli im. Adama Krysińskiego w Starostwie
Powiatowym w Złotowie, na które zaproszeni zostali włodarze poszczególnych gmin
powiatu złotowskiego. Przedmiotem spotkania były sprawy związane z opracowaniem
powiatowej strategii turystyki oraz potrzeba międzysamorządowej współpracy w celu
poszukania najlepszych rozwiązań w tym zakresie. Szczególnie ważnym elementem
dyskusji był temat budowy sieci ścieżek pieszo-rowerowych. Kwestię tę omówiono
szeroko, z uwzględnieniem kształtowania oferty turystycznej, jak również pod kątem
konieczności zapewnienia bezpieczeństwa niezmotoryzowanym mieszkańcom
powiatu złotowskiego.
4. W dniu 19 października br. ukazało się ogłoszenie o zamówieniu publicznym pod nazwą
„Remont dworca wraz z adaptacją pomieszczeń i otoczenia na centrum przesiadkowe”
w ramach projektu pn. "Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki
osadnicze Pilskiego OSI wraz z rozbudową i unowocześnieniem transportu zbiorowego
POSI, wspierającą integrację różnych form transportu zbiorowego na terenie Gminy
Krajenka". Projekt jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
Zakres zamówienia obejmuje remont części pomieszczeń w budynku dworca przy ul.
Dworcowej 3 w Krajence oraz adaptację pomieszczeń i otoczenia na centrum
przesiadkowe, a w szczególności wykonywanie robót instalacyjnych wodno–
kanalizacyjnych, elektrycznych oraz robót remontowych wewnątrz budynku (m.in.
malarskich, posadzkarskich, demontaż i montaż stolarki). Termin składania ofert
wyznaczono na dzień 4 listopada br.
5. W dniu 20 października br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu Burmistrz
Gminy i Miasta Krajenka Stefan Kitela wraz z Radnym Powiatu Złotowskiego Danielem
Sztychem oraz Wice Przewodniczącym Sejmiku Województwa Jarosławem
Maciejewskim, spotkał się z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego
Wojciechem Jankowiakiem oraz Dyrektorem Wielkopolskiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Poznaniu Pawłem Katarzyńskim. Podczas wizyty rozmawiano o
przebudowie ul. Bydgoskiej w Krajence oraz budowie ścieżki rowerowej do Złotowa
wzdłuż DW nr 188.
6. W minionym okresie odbywały się spotkania z przedstawicielami ZM PRGOK w Pile,
w których uczestniczył burmistrz Stefan Kitela.
− 12 października - udział w posiedzeniu Zarządu ZM PRGOK (zdalnie),

− 19 października - udział w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego PRGOK,
− 27 października - udział w Zgromadzeniu Zarządu ZM PRGOK.
Celem spotkań było m.in. ustalenie wysokości oraz terminu wpłat gmin z tytułu
udziału w kosztach działalności Związku, powstałych na skutek obowiązku zwrotu
części dofinansowania budowy Punktów Selektywnej Zbiórki na terenie gminy i miasta
Okonek oraz gminy Wyrzysk (zwrot wydatków na budowę PSZOK, tworzących części
składowe nieruchomości tych gmin) oraz zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Związku na lata 2020-2023, w związku z wystąpieniem tych gmin ze Związku.

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka
/-/ Stefan Kitela

