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Informacja o dzialalnosci Burmistrza w okresie od 27 czerwca do 26 wrzesnia 2013 r.

l.

W okresie miedzy sesjami prowadzono postepowania o udzielenie zamówienia
publicznego:
l) W dniu 12 lipca ogloszony zostal przetarg na wykonanie zadania pn.
"Przebudowa ul. 1 Maja w Krajence" . Przewidywany zakres prac m.in. :
a) remont istniejacej nawierzchni jezdni,
b) wykonanie chodników z kostki betonowej,
c) wykonanie zjazdów bitumicznych i z kostki betonowej.
Term in zakonczenia robót uplywa 15 pazdziernika 2013 roku. W postepowaniu
zlozono 2 oferty. Za najkorzystniejsza uznano oferte zlozona przez P.H.U.
Redom z Nakla Nad Notecia za kwote 160.002,46.
2) W minionym okresie przeprowadzono równiez 2 postepowania o udzielenie
zamówienia publicznego na wykonanie zadania "Budowa (przebudowa) drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w Zeleznicy". Pierwszy przetarg zostal
uniewazniony, poniewaz najtansza oferta byla drozsza niz srodki na ten cel w
budzecie. Drugi przetarg zostal rozstrzygniety pozytywnie. W postepowaniu
zlozono 2 oferty. Za najkorzystniejsza uznano oferte firmy POL-DRÓG z Pily
za cene 154.903,15 zl. Prace beda prowadzona na odcinku 270m. W zakres prac
wchodzi m.in.:
a) ulozenie oporników betonowych i scieku ulicznego,
b) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych,
c) utwardzenie poboczy.
3) W dniu 23 sierpnia 2013 roku ogloszono postepowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na realizacje zadania ..Budowa straznicy OSP w Podróznej".
Ustalony zakres prac obejmuje budowe budynkujednokondygnacyjnego
w
technologii tradycyjnej o pow. zabudowy 112,5m2, z czescia socjalna o pow. 21,
67m2• wyposazenie w instalacje C.O. gazowa, wodociagowo-kanalizacyjna
i
elektryczna. Termin wykonania zamówienia zostal ustalony na dzien 30 czerwca
2014 roku. W postepowaniu zlozono 13 ofert. Za najkorzystniej sza uznano
oferte zlozona przez Zaklad Produkcyjno-Uslugowy Slawomir Lisiewicz za
kwote 269 075,28 zl.
W minionym okresie realizowane byly planowane inwestycje.
l) Jeszcze w czerwcu rozpoczela sie przebudowa dróg dojazdowych do gruntów
rolnych w miejscowosciach Podrózna i Lonsko. Zadania w obydwu
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miejscowosciach byly wykonywane przy wsparciu dotacji z Urzedu
Marszalkowskiego w wysokosci 187.5 tys. zl. Inwestycje ukonczono w lipcu.
Warto przypomniec. ze w Podróznej realizowane byly dwie inwestycje
drogowe. Prace za kwote 914 tys. zl byly prowadzone równiez na drodze
powiatowej. Odbioru inwestycji dokonano 19 sierpnia br. W finansowaniu
zadania uczestniczyl takze samorzad gminny.
Aktualnie prowadzone sa prace na ul. Cierpienia i 1 Maja w Krajence. Umowe
podpisano takze na wykonanie drogi we wsi Zeleznica. Inwestycje, zgodnie z
umowami, maja sie zakonczyc \\ pazdzierniku.
Finalizowane sa dzialania zwiazane z wykonaniem tablic informacyjnych w
ramach zadania "Szlakiem ksieznej Anny". Wykonano i zainstalowano tablice,
opracowano tekst informacji oraz uklad graficzny.
Na ukonczeniu sa prace zwiazane z wykonaniem elewacji KOK. Trwa takze
zagospodarowanie terenu wokól KOK.
W czasie wakacji wykonano takze naprawe dachu na budynku Domu Strazaka w
Krajence. Koszt zadania wyniósl ok. 20 tys. zl.
Zakol1czono budowe wodociagu na ul. 30 Stycznia w Krajence. Kolejnym
etapem jest odbiór inwestycji oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.
Kolejne zadania. które sa w trakcie realizacji to budowa oswietlenia na terenach
wiejskich oraz w miescie Krajenka (ul. Sportowa i Dzialkowa). Zgodnie z
umowa realizacja zakonczy sie do 30 pazdziernika br.
Zakol1czono prace przy budowie placu rekreacyjnego "Wsród Brzóz" w Skórce.
Instalacja urzadzen na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Skórce nastapi
do konca wrzesnia.

9) Kolejnym zakonczonym zadaniem jest budowa sieci i przylaczy
wodociagowych do budynków \\ielorodzinnych w Smiardowie Kraj.
10) Rozpoczete zostaly dzialania majace na celu przebudowe i rozbudowe
oczyszczalni scieków w Krajence. Uzyskano pozwolenie na budowe i jest
przygotowywana procedura przetargowa.
3. Burmistrz wydawal zarzadzenia:
I) z sprawie zmiany w budzecie gminy i miasta - 3 zarzadzenia,
2) zmiany w ukladzie wykonawczym budzetu gminy - 5 zarzadzen,
3) w sprawach dotyczacych gospodarowania mieniem komunalnym - 30
zarzadzen.
4) powolanie komisji przetargowych w zakresie prowadzonych inwestycji - 4
zarzadzenia.
5) powierzenia stanowiska dyrektora - 5 zarzadzen - oraz udzielenia upowaznien
do podejmowania dzialan - 3,
6) powolania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegajacych sie o awans
na stopien nauczyciela mianowanego - 2 zarzadzenia,
7) powolujace komisje inwentaryzacyjna,
8) dotyczace przygotowania materialów planistycznych do projektu uchwaly
budzetowej na 2014 rok,

9) zatwierdzajace informacje o przebiegu wykonania budzetu gminy i miasta za
pólrocze 2013 roku,
10) powolujace czlonków komisji konkursowej opiniujacej oferty zlozone w
otwartym konkursie ofert na realizacje zadan publicznych w Gminie i Miescie
Krajenka.
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4. W dniu 19 wrzesnia br. rozpoczela sie kontrola koncowa inwestycji pn. "Ochrona
wód zlewni rzeki Notec - aglomeracja Krajenka". Kontrola zostala zaplanowana
do 15 listopada br.. W dniu l sierpnia inwestycja byla takze kontrolowana przez
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zlotowie. W zwiazku z
oddaniem do uzytkowania sieci Komunalny Zaklad Uzytecznosci Publicznej w
Krajence wydaje systematycznie warunki podlaczenia do sieci. Rozpoczeto równiez
rozbudowe sieci w miejscowosci Glubczyn.
5. 17 lipca br. Krajenka goscila Pana Marka Wozniaka Marszalka Województwa
Wielkopolskiego. Wizytacja byla okazja do zaprezentowania osiagniec
inwestycyjnych Krajenki, omówienia prowadzonych na terenie miasta przez
samorzadowe województwo inwestycji drogowych ale takze rozmów o przyszlych
zamierzeniach. Spotkanie rozpoczeto od zlustrowania placu budowy prowadzonej
przez samorzad województwa na ul. Domanskiego i Sienkiewicza. Omówiono
kwestie zwiazane z budowa ronda przy cmentarzu, na skrzyzowaniu dróg 188 i 190.
Marszalkowi zaprezentowano plac zabaw i parking przy ul. Bydgoskiej oraz
remontowany Krajenski Osrodek Kultury. Marszalek zwiedzil takze kosciól p. w.
sw. Anny. Wiele uwagi poswiecono ewentualnej przebudowie podziemi kosciola,
które moglyby stac sie atrakcja turystyczna Krajenki. Rozmowy dotyczyly równiez
koncepcji rozwoju gminy oraz planowanych inwestycji.
6. Wraz z rozpoczeciem nowego roku szkolnego prace na stanowiskach dyrektorów
rozpoczely nowe osoby wylonione do pelnienia funkcj i w drodze
przeprowadzonych wczesniej konkursów. Dyrektorem Publicznego Przedszkola w
Krajence zostala Pani Ewa Glyzewska, natomiast Publicznym Przedszkolem w
Skórce zarzadzac bedzie Pani Marlena Borun. Rozpoczecie nowego roku szkolnego
bylo takze okazja do spotkania Burmistrza z nowymi dyrektorami oraz
nauczycielami, którzy uzyskali wyzsze stopnie awansu zawodowego.
7. W dniu 9 wrzesnia br. Burmistrz spotkal sie z Panem Tomaszem Bugajskim
Wicemarszalkiem Województwa Wielkopolskiego oraz odbyl rozmowy w
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Powodem spotkan jak zawsze sa sprawy zwiazane z zadaniami prowadzonymi w
gminie oraz na terenie gminy, ale takze przyszle zamierzenia inwestycyjne.
8. Odpowiadajac na zapotrzebowanie samorzadowców na informacje w zakresie
projektu nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wielkopolski Osrodek
Ksztalcenia i Studiów Samorzadowych zorganizowal w dniach 12 i 13 wrzesnia br.

szkolenie obejmujace m.in. ww. zagadnienie. Informacje o zakresie wsparcia i
rozwoju obszarów wiejskich w ramach PROW po roku 2013 przekazala Pani Emilia
Dunal Dyrektor Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzedu
Marszalkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
9. Burmistrz uczestniczyl w róznego rodzaju spotkaniach i uroczystosciach:
l) 28.06.2013 - spotkanie z Panem Bronislawem Komorowskim Prezydentem RP
w Podgajach,
2) 28.06.2013 - pozegnanie Pani Wandy Toporowskiej - dyrektora Publicznego
Przedszkola w Skórce,
3) 4.07.2013 - wybory soltysa w Augustowie,
4) 5.07.2013 - pozegnanie Pani Urszuli Wawrzyniak dyrektora Publicznego
Przedszkola w Krajence,
5) 20.07.2013 - zabawa taneczna w Smiardowie Kraj. w ramach cyklu "Zabawy
taneczne na wsiach"
6) 30.07.2013 - obchody Dnia Policji w Zlotowie,
7) 2.09.2013 - rozpoczecie roku szkolnego w Gimnazjum w Krajence,
8) 2.09.2013 - obchody rocznicy wybuchu II Wojny Swiatowej na Cmentarzu
Wojennym w Zlotowie,
9) 3.09.2013 - posiedzenie Zgromadzenia Zwiazku Miedzygminnego Pilski
Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Zlotowie,
10) 3.09.2013 - zebranie solectwa Krajenka Wybudowanie,
11) 7.09.2013 - Dozynki Gminne w Paruszce,
12) 8.09.2013 - Dozynki Powiatowe w Okonku,
13) 15.09.2013 -uroczystosci
Bolesnej w Skrzatuszu,

zwiazane z 25-leciem koronacji figury Matki Bozej

14) 17.09.2013 - Olimpiada Osób Niepelnosprawnych w Krajence.

