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Krajenka, dnia 17 grudnia 2012 roku

0054.7.2012

Informacja o dzialalnosci Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie miedzy sesjami.
1.

W okresie od 25 pazdziernika do 17 grudnia 2012 roku Burmistrz wydawal zarzadzenia:
1)

Od numeru 276 do 284 z dnia 25 pazdziernika 2012 roku w sprawie ogloszenia wykazów
nieruchomosci

przeznaczonych do sprzedazy. Zarzadzenia dotyczyly nastepujacych

nieruchomosci

rolnych:

a)nr 322 o pow. 0.33 ha, polozonej w Paruszce - przetarg ograniczony z powodu braku
dostepu do drogi publicznej, cena 7500,00 zl;
b) nr 178/6 o pow. 3.79 ha, polozonej w Glubczynie, cena wywolawcza
c)

77.900,00 zl;

nr 184/3 o pow. 0,80 ha, polozonej w Glubczynie, cena wywolawcza

18.100,00 zl;

d) nr 183, o pow. 2.26 ha, polozonej w Glubczynie, cena wywolawcza

51.200,00 zl;

e)

nr 14, o pow. 1.42 ha, polozonej w Podróznej, cena wywolawcza

30.000,00 zl;

f)

nr 819/3 o pow. 1.21 ha, polozonej w Pogórzu, cena wywolawcza

25.300,OOzl;

g)

nr 124/14, o pow. 0.30 ha, polozonej w Augustowie,

cena wywolawcza

6.500,00 zl;

h) nr 617/1, o pow. 1.75 ha, polozonej w Smiardowie Kraj. cena wywolawcza

32.900,00

zl;
i)

nr 185, o pow. 0.5 ha, polozonej w Augustowie, cena wywolawcza

10.500,00 zl.

Sprzedaz ww. nieruchomosci jest zwolniona z podatku VAT.
2)

Nr 285/2012 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego

budzetu gminy i miasta na rok

2012 - uklad wykonawczy zostal zmieniony zgodnie z uchwala Rady z dnia 25
pazdziernika br. w sprawie zmiany budzetu na 2012 rok.
3)

Nr 286/2012 z dnia 29 pazdziernika 2012 roku w sprawie odwolania

Dyrektora

Komunalnego Zakladu Uzytecznosci Publicznej w Krajence. Zarzadzenie zostalo wydane w
zwiazku z powolaniem

Andrzeja Szalka na stanowisko z-cy Burmistrza Gminy i Miasta

Krajenka. Kwestii tej dotyczy kolejne zarzadzenie. Pan Andrzej Szalek pelni funkcje
zastepcy burmistrza od dnia 1 listopada.
4)

Nr 288/2012 z dnia 29 pazdziernika br. dotyczylo upowaznienia zastepcy Burmistrza do
zalatwiania indywidualnych

spraw z zakresu administracji

wydawania decyzji administracyjnych,

postanowien

publicznej, wlacznie z prawem

i zaswiadczen oraz skladania

samodzielnie oswiadczen woli w imieniu gminy w zakresie zarzadzania mieniem.
5)

Nr 289/2012 z dnia 29 pazdziernika 2012 roku w sprawie powierzenia obowiazków
Dyrektora Komunalnego Zakladu Uzytecznosci Publicznej w Krajence. Obowiazki
powierzono panu Stanislawowi Zamorskiemu na okres od 1 listopada 2012 roku do 30
kwietnia 2013 roku.

6)

Nr 290/2012 z dnia 29 pazdziernika 2012 roku w sprawie udzielenia pelnomocnictwa
Dyrektorowi

jednostki budzetowej pod nazwa Komunalny Zaklad Uzytecznosci Publicznej

w Krajence.
7)

Nr 291/2012 z dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia trybu pracy komisji
konkursowych

opiniujacych oferty zlozone w otwartym

zadan publicznych w Gminie i Miescie Krajenka.

konkursie ofert na realizacje

8)

Nr 292/2012 z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie okreslenia stawek czynszu za lokale
mieszkalne oraz czynszu za lokale socjalne w gminnych zasobach mieszkaniowych.

Od

dnia 1 kwietnia 2013 roku stawki czynszu za lokale mieszkalne beda wynosily:
a) 3,36 zl dla lokali wybudowanych

po 1960 roku,

b) 2,50 zl dla lokali w pozostalych budynkach.
Stawka czynszu za lokale socjalne bedzie wynosila 1 zl.
9)

Nr 293/2012 z dnia 15 pazdziernika 2012 roku w sprawie przeprowadzenia
kontrolnej

rocznej

inwentaryzacji.

10) Nr 294/2012 z dnia 15 pazdziernika 2012 roku w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2013-2025.
11) Nr 295/2012 z dnia 15 pazdziernika 2012 roku w sprawie ustalenia projektu budzetu
Gminy i Miasta Krajenka na 2013 rok.
12} Nr 296/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie powolania komisji przetargowej
oceny ofert zlozonych w postepowaniu

o udzielenie zamówienia

pn. "Dom Strazaka w Krajence - przebudowa sanitariatów

publicznego na zadanie

przy sali szkoleniowej".

Powolano Komisje w skladzie: Aleksandra Sawicka, Jolanta Gierlikowska,
Barbara Kloska. Przetarg zostal uniewazniony,

do

Dariusz Kurcin i

poniewaz zlozona oferta byla drozsza niz

kwota przeznaczona w budzecie na realizacje ww. zadania.
13) Nr 297/2012 z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu
w stosunku do dzialki niezabudowanej,

polozonej w Skórce, oznaczonej numerem 246/12

o pow. 1000m2 oraz udzialu wynoszacego X czesc w niezabudowanej

dzialce gruntu o

numerze 246/13 o pow. 582m2, równiez polozonej w Skórce.
14) Nr 298/2012 z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie zmian budzetu gminy i miasta na
2012 rok. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków zgodnie z zawiadomieniami
Wojewody

Wielkopolskiego:

- zwiekszono plan dotacji o kwote 81.820 zl z przeznaczeniem na realizacje swiadczen
rodzinnych i swiadczen z funduszu alimentacyjnego,
- zwiekszono plan dotacji o kwote 800 zl z przeznaczeniem na oplacenie skladek na
ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektóre swiadczenia rodzinne,
- zwiekszenie planu dotacji o kwote 20000zl z przeznaczeniem na wyplate zasilków
stalych,
- zwiekszenie planu dotacji o kwote 44.864 z przeznaczeniem na dofinansowanie
swiadczen pomocy materialnej dla uczniów,
- zwiekszenie planu dotacji o kwote 2000zl w zwiazku z koniecznoscia zwrotu dotacji.
Dokonano takze przesuniec w planie wydatków
upowaznieniem

pomiedzy rozdzialami, zgodnie z

posiadanym przez Burmistrza.

Zarzadzeniem kolejnym zmieniony zostal uklad wykonawczy budzetu.
15) Nr 300/2012 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie ogloszenia otwartego

konkursu

ofert na realizacje zadan publicznych z zakresu zadan wlasnych gminy i miasta Krajenka
realizowanych w 2013 roku. Konkurs dotyczy realizacji zadania pn. "Organizacja i
funkcjonowanie
do swietlicy".

swietlicy socjoterapeutycznej,

w tym dozywianie dzieci uczeszczajacych

Planowana kwota dotacji wynosi 20.000zl.

16) Nr 301/2012 z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomosci
stanowiacych wlasnosc Gminy i Miasta Krajenka przeznaczonych do oddania w najem i
dzierzawe· Wykaz zawiera 14 pozycji, sa to grunty pod uprawy rolne, garaze, cele

skladowe i uslugowe polozone w Krajence, Augustowie, Zeleznicy oraz w solectwie
Czajcze-Lesnik.
17) Nr 302/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie obnizenia ceny wywolawczej
drugim przetargu. Obnizono cene wywolawcza

nieruchomosci

w

polozonej w Krajence przy

ul. Wladyslawa Jagielly 7/4 o 10%, tj. z kwoty 75.200zl do kwoty 67.680 zl. Pierwszy
przetarg zakonczyl sie wynikiem negatywnym - nikt nie zlozyl oferty.
18) Nr 303/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomosci
przeznaczonych do sprzedazy. Zarzadzenie dotyczy nieruchomosci

o jakiej byla mowa

powyzej.
19) Nr 304/2012 z dnia 5 grudnia 2012 roku w sprawie ogloszenia otwartego

konkursu ofert

na realizacje zadan publicznych z zakresu zadan wlasnych Gminy i Miasta Krajenka
realizowanych w 2013 roku. Konkurs ofert dotyczy zadan z zakresu przeciwdzialania
uzaleznieniom

i patologiom spolecznym na laczna kwote 36.400zl. Sa to nastepujace

projekty:
a)Artystyczne ferie zimowe dla dzieci w wieku szkolnym,
b) Organizacja Festynu Pomocna Dlon,
c)Organizacja letnich warsztatów artystycznych,
d) Organizacja Mikolajek,
e)Przeciwdzialanie

patologii spolecznej dzieci i mlodziezy z Gminy Krajenka poprzez

udzial w zajeciach i turniejach sztuk walki,
f) Zakup sprzetu sportowego z przeznaczeniem do prowadzenia pozalekcyjnych
sportowych

w ramach UKS dzieci i mlodziezy zagrozonych problemami

g)Wspomaganie
rozwiazywaniu

zajec

alkoholowymi,

dzialalnosci instytucji, stowarzyszen i innych organizacji sluzacych
problemów zwiazanych z uzywaniem narkotyków,

h) Imprezy i konkursy popularyzujace trzezwosc i walke z uzaleznieniami.

20) Nr 305/2012 z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie powolania czlonków komisji
konkursowej

opiniujacej oferty zlozone w otwartym

konkursie ofert na realizacje zadan

publicznych w Gminie i Miescie Krajenka, w skladzie Aleksandra Sawicka, Ryszard Sieg,
Daniel Wisniewski i Barbara Kloska.
21) Nr 306/2012 z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany budzetu gminy i miasta na
2012 rok oraz 307/2012 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego
na rok 2012. Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków
zawiadomieniami

budzetu gminy i miasta

zgodnie z

Wojewody Wielkopolskiego:

- zmniejszono plan dotacji o kwote 5000zl przeznaczonych na uslugi opiekuncze i
specjalistyczne uslugi opiekuncze,
- zwiekszono plan dotacji o kwote 88.683 zl z przeznaczeniem na realizacje swiadczen
rodzinnych,
- zwiekszono plan dotacji o kwote 200 zl z przeznaczeniem na oplacenie skladek na
ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektóre swiadczenia rodzinne.
Dokonano takze przesuniec w planie wydatków
upowaznieniem

pomiedzy rozdzialami, zgodnie z

posiadanym przez Burmistrza.

22) Nr 308/2012 i 310/2012 z dnia 12 grudnia br. w sprawie przeznaczenia do sprzedazy
nieruchomosci

stanowiacych wlasnosc Gminy i Miasta Krajenka. Sa to nastepujace dzialki

polozone w Krajence przy ul. Ks. Domanskiego i Stanislawa Polanskiego:

a) nr 77/14 o pow. 1167m2,
b) nr 77/12 o pow. 1007

m2,

c) nr 77/16 o pow. 986m2,
d) nr 5/6 o pow. 938m2,
e) nr 5/9 o pow. 915m2,
f) nr 2/1 o pow. 650m2,
g)nr 2/2 o pow. 608m2,
h) nr 2/3 o pow. 818m2,
i) nr 2/4 o pow. 821m2,
j) nr 2/5 o pow. 670m2•
23) Nr 309/2012 i 311/2012 z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie powolania komisji
przetargowej

do przeprowadzenia

sprzedazy dzialek, o jakich byla mowa powyzej, w

skladzie: Marek Pietrzak, Danuta Wrzeszcz, Karolina Adler i Mariola Kurzawa.

2.

W listopadzie br. zakonczyl sie kolejny etap remontu Krajenskiego Osrodka Kultury. Zadanie
bylo dofinansowane

ze srodków Ministerstwa

Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie

150 tys. zl.
3.

Jesienia br. w Krajence swoja inwestycje prowadzil takze Wielkopolski

Zarzad Melioracji

Urzadzen Wodnych w Poznaniu. Na odcinku od mostu do mlyna wyrównane
zostaly brzegi rzeki, wykoszono, wygrabiono
dofinansowana

i

oraz umocnione

i obsiano trawa skarpy. Inwestycja byla

z budzetu gminy i miasta Krajenka w kwocie 7 tys. zl. Dzieki

przeprowadzonym

pracom kolejny odcinek Glomi zostal uporzadkowany,

co wplynelo

nie

tylko na poprawe wizerunku miasta, ale takze na atrakcyjnosc coraz popularniejszych
splywów kajakowych.

Odbiór robót miala miejsce 7 listopada br. Nie bylo to jedyne zadanie

realizowane na terenie Gminy przez WZMiUW w Poznaniu. Przypomne, ze od sierpnia 2011
roku trwala odbudowa jazu na rzece Glomi w Skórce. Odbiór techniczny i uroczyste otwarcie
mialy miejsce 30 listopada br. W ramach zadania wybudowano
poszerzono nawierzchnie jezdni do Sm, wybudowano
wyrównano

i uporzadkowano

nowy most o nosnosci 40 ton,

pod jezdnia nowa linie energetyczna,

linie brzegowa rzeki, wybudowano

"przeplawki"

dla ryb i

przystan kajakowa. Koszt inwestycji wyniósl ponad 3 mln zl - byly to w calosci srodki
zewnetrzne.

4.

O srodki zewnetrzne,

które maja podniesc jakosc zycia mieszkanców zabiega nie tylko Urzad,

ale takze gminne jednostki organizacyjne. W dniu 20 listopada 2012 roku Burmistrz podpisal
umowe na dostawe sprzetu w ramach programu "Cyfrowa szkola". Wartosc zakupionego
sprzetu wynosi ponad 100 tys. zl. Sa to komputery przenosne (44) oraz tablice interaktywne
(5). Sprzet zostal zamontowany

na poczatku grudnia. O szczególach programu informowano

radnych podczas jednej z wczesniejszych sesji. Gminna baza oswiatowa wzbogaci sie równiez
dzieki programom

realizowanym w szkolach podstawowych

w gminie - klasy I-III oraz w

gimnazjum. Swoja oferte wzbogaca systematycznie takze Krajenski Osrodek Kultury i
prowadzona

przy nim Bibliotek Publiczna. W roku biezacym Krajenski Osrodek Kultury

przystapil do Programu Biblioteka +, pn. "Kraszewski. Komputery dla bibliotek",
realizowanego

przez Instytut ksiazki. Celem programu jest podniesienie standardu bibliotek

publicznych poprzez wyposazenie ich w nowoczesny sprzet komputerowy

umozliwiajacy

uzytkownikom

bibliotek korzystanie z Internetu, a bibliotekarzom

udostepnianie

ich online. Beneficjenci programu sa zobowiazani do zakupu co najmniej 2

komputerów

stacjonarnych,

katalogowanie

zbiorów i

nie jest przy tym wymagany wklad wlasny. Dotacja wyniesie 10

tys. zl.
5.

Na etapie realizacji znajduje sie program skierowany do mlodych bezrobotnych
gminy Krajenka pn. "Mlodzi - aktywni na rynku pracy i w spoleczenstwie".
jest Wyzsza Szkola Biznesu w Pile a koordynatorem

Miejsko-Gminny

mieszkanców

Liderem programu

Osrodek Pomocy

Spolecznej w Krajence. Umowa partnerska zostala podpisana w dniu 20 wrzesnia br. Do
chwili obecnej odbyly sie dwa spotkania, które cieszyly sie duzym zainteresowaniem

mlodych

mieszkanców gminy. Uczestnicy w ramach projektu korzystaja m.in. z poradnictwa

i zawodowego,

psychologicznego
6.

szkolen i stazy.

Dzieki dobrej wspólpracy wladz gminy i powiatu udalo sie wykonac dalsza czesc chodnika na
ul. 30 Stycznia w Krajence. Pierwszy etap prac mial miejsce w roku ubieglym, drugi zakonczyl
sie w listopadzie br. Tym samym udalo sie zrealizowac skladane od wielu lat postulaty
radnych i mieszkanców tej ulicy. Nie jest to koniec inwestycji powiatowych

w Krajence. W

listopadzie rozpoczela sie bowiem budowa chodnika na ul. Wl. Jagielly. Wykonawca za kwote
212 tys. zl ulozy 670 mb. chodnika oraz krawezniki i obrzeza drogi. Zgodnie z umowa termin
zakonczenia prac uplywa 20 grudnia br. Gmina dofinansowuje

7.

to zadanie kwota 80 tys. zl.

W dniach 17 i 18 listopada 2012 roku Lokalna Grupa Dzialania "Krajna nad Notecia"
zorganizowala wyjazd studyjny majacy na celu zapoznanie czlonków LGD oraz liderów
lokalnej spolecznosci z dobrymi praktykami
stowarzyszenia.

w ramach

Krajenka goscila uczestników wyjazdu w dniu 18 listopada. Byla to okazja do

zaprezentowania
Przedstawiciele

i zadaniami zrealizowanymi

dorobku gminy w zakresie realizacji zadan dofinansowanych

w ramach LGD.

Gminy Krajenka, w tym radni, uczestniczyli w pierwszym dniu spotkania,

gdzie mieli mozliwosc zapoznania sie z osiagnieciami Gmin: Miasteczko Kraj. Bialosliwie,
Wyrzysk i Lobzenica.

8.

30 pazdziernika br. Burmistrz wzial udzial w konferencji "Szanse i zagrozenia dla rozwoju
malych i srednich przedsiebiorstw".

Konferencja zostala zorganizowana

przez Polska

Konfederacje Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Biuro Poselskie Adama Szejnfelda.
Najistotniejsza czescia konferencji byla dyskusja na temat zwiekszenia potencjalu
gospodarczego wielkopolskich
9.

malych i srednich przedsiebiorstw.

27 listopada spotkali sie wójtowie
spotkania bylo przedstawienie
problemów

i burmistrzowie

poslom i senatorom reprezentujacym

zwiazanych z funkcjonowaniem

szereg postulatów

gmin Pólnocnej Wielkopolski.

europejskich

ziemie pilska

samorzadu. Przekazano parlamentarzystom

dotyczacych m.in. podzialu srodków z nowego budzetu Unii Europejskiej

na lata 2014-2020 (utrzymanie VAT jako wydatku kwalifikowanego,
dofinansowania,

Celem

utrzymanie

poziomu

rozszerzenie katalogu zadan, które mozna realizowac przy udziale srodków

o budowe dróg lokalnych i sal gimnastycznych

zwiekszenia udzialu gmin w podatku dochodowym

przy szkolach wiejskich),

od osób fizycznych, czy poprawy

dostepnosci mieszkanców terenów wiejskich do lekarzy specjalistów, poprzez zapewnienie

w

kazdej gminie podstawowej

opieki w zakresie ginekologii i kardiologii.

Samorzadowcy

zwracali takze uwage na potrzebe podjecia dzialan w zakresie gospodarczego i turystycznego
wykorzystania

rzeki Notec oraz wprowadzenia

subwencji ekologicznej dla gmin objetych

obszarem Natura 2000, która rekompensowalaby

ograniczone mozliwosci rozwoju. Wlodarze

gmin poparli równiez poselski projekt ustawy w sprawie nowelizacji karty nauczyciela.
Zwracano uwage na potrzebe budowy obwodnicy pilsko-ujskiej i ujecie tej inwestycji w
rzadowym programie budowy dróg krajowych i autostrad oraz koniecznosc utrzymania linii
kolejowej na trasie Miroslaw Ujski - Pila Glówna. Zgloszone wnioski zostaly przekazane w
formie pisemnej parlamentarzystom

regionu pilskiego.

10. Burmistrz uczestniczyl w zebraniach organów, w których reprezentuje
- 6 listopada - spotkanie w ramach klastru turystycznego

Gmine Krajenka:

"Dolina Noteci",

- 14 listopada - posiedzenie Zarzadu Zwiazku Gmin Krajny.
11. Trwaja prace organizacyjne, które maja na celu rozpoczecie oficjalnego dzialania Zwiazku
Miedzygminnego

Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

odbylo sie kolejne spotkanie przedstawicieli
podejmowane

gmin www.zwiazku.

byly dzialania, które doprowadzily

W dniu 26 pazdziernika

Od czerwca br.

w dniu 20 listopada br. do rejestracji

zwiazku i publikacji jego statutu w dniu 10 grudnia br. W trakcie procesu rejestracji okazalo
sie, ze statut wymaga poprawek. Zostanie to uczynione po ukonstytuowaniu

sie wladz

Zwiazku, nie pózniej niz do konca marca 2013 roku. Pierwsze walne zgromadzenie

odbylo sie

14 grudnia.

12. 10 grudnia br. Burmistrz spotkal sie w Glubczynie z Wojewódzkim
w Pile, w zwiazku z zakonczeniem prac przy konserwacji

Konserwatorem

oltarza "Zwiastowallie

Zabytków

Najswietszej

Maryi Panny" i dwóch obrazów przy oltarzu bocznym "Swietego Franciszka" . W kosztach
realizacji zadania, które wyniosly 61,S tys. zl uczestniczyla gmina jak równiez

Wojewódzki

Konserwator Zabytków i parafianie.
13. Dzieki dobrej wspólpracy z Powiatowym

Urzedem Pracy udalo sie pozyskac 15 pracowników

w ramach robót publicznych na okres od 14 grudnia br. do 31 stycznia 2013 roku. Czesc osób
zostala skierowana do przeprowadzenia
cmentarza komunalnego.

prac porzadkowych

na terenie planowanego

Przede wszystkim teren ten zostanie odkrzaczony.

14. Burmistrz uczestniczyl takze:
- 28 pazdziernika 2012 roku w zakonczeniu Ligii Szóstek Pilkarskich,
- 11 listopada - w obchodach Dnia Niepodleglosci,
- 25 listopada - w Festiwalu Piosenki Religijnej
- 6 grudnia Gminnych Mikolajkach.

