Informacja z działalności burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie od 25 czerwca do
24 września 2020 roku
1.
W okresie od 25 czerwca do 24 września br. Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka wydał
zarządzenia:
1) w sprawach finansowych – 12 zarządzeń,
2) w sprawach gospodarowania mieniem komunalnym – 10 zarządzeń,
3) w sprawach zamówień publicznych – 3 zarządzenia,
4) w sprawach oświatowych – 2 zarządzenia,
5) w sprawach organizacyjnych – 2 zarządzenia.
2. W dniu 2 lipca br. w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka Stefan Kitela oraz Skarbnik Gminy Małgorzata
Krasko podpisali umowę na przebudowę ul. Nad Rzeką w Skórce. Złożony w roku
ubiegłym wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych, został oceniony pozytywnie i znalazł się na liście zadań, które
otrzymają finansowe wsparcie. Kwota dofinansowania zadania wartego 2,13 mln zł
wynosi 908 924 zł. (Wartość zadania wg. kosztorysu inwestorskiego, obecnie gmina
zwróciła się o aneks zgodnie z wartością inwestycji po przetargu tj. 1 490 565,14 zł).
Dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych otrzymał również powiat
złotowski, który w ramach otrzymanej dotacji przystąpił do realizacji zadania
polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1049P ul. Władysława Jagiełły w
Krajence. Wartość robót budowlanych 1 361 395,33 zł. Zadanie w wyniku udzielenia
zamówienia publicznego realizuje Zakład Usług Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski
s.c. z Nakła nad Notecią. Gmina Krajenka przekazała na realizację tej inwestycj
150 000,00 zł
3. W dniu 21 lipca br. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Krajenka przedstawiciele
pięciu gmin powiatu złotowskiego podpisali umowy na dofinansowanie projektów,
które zrealizowane zostaną w ramach tegorocznej X edycji konkursu „Pięknieje
Wielkopolska Wieś” ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski. Ze strony Samorządu
Województwa Krajenka gościła Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego
Krzysztofa Grabowskiego oraz Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego Jarosława Maciejewskiego. W spotkaniu udział wziął również poseł
na Sejm RP Krzysztof Paszyk.
W ramach konkursu Gmina Krajenka otrzymała dotację na realizację zadania pn. „Spotkajmy
się na boisku! - modernizacja placu zabaw i miejsca rekreacji (boiska) w Paruszce” (dotacja
18 000,00 zł, wkład własny 6000,00)
Celem konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” jest zaangażowanie mieszkańców na rzecz
rozwoju własnej miejscowości. Wsparcie udzielane jest na realizację niewielkich
projektów, w tym inwestycyjnych, służących zagospodarowaniu przestrzeni publicznej na
wsi, zachowaniu i odtwarzaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz
kultywowaniu tradycji społeczności lokalnych.

4. W dniu 30 sierpnia br. w Krajence odbyły się gminno-parafialne dożynki. Z uwagi
na trwającą epidemię program tegorocznego święta plonów został okrojony. O godzinie
12.00 na placu przy kościele św. Anny odprawiona została uroczysta msza święta.
Zgromadzeni wierni modlitwą podziękowali za tegoroczne plony. Wokół ołtarza
wyeksponowano wieńce, które przygotowane zostały przez poszczególne sołectwa
gminy Krajenka. W trakcie mszy burmistrz Stefan Kitela wraz z przewodniczącym Rady
Miejskiej w Krajence Piotrem Jończykiem podziękowali ks. Markowi za posługę
kapłańską w krajeńskiej Parafii wręczając okolicznościowy grawerton. O godzinie 18.00
przez budynkiem Krajeńskiego Ośrodka Kultury miał miejsce koncert kapeli
„Mysomtacy” świętującej 25-lecie istnienia.
Organizatorem święta plonów był burmistrz Gminy i Miasta Krajenka, Stefan Kitela,
ksiądz proboszcz parafii pw. św. Anny w Krajence, Grzegorz Fabiszak oraz Krajeński
Ośrodek Kultury.
5. W dniu 16 czerwca opublikowano ogłoszenie o zamówieniu usługi pod nazwą
"Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Krajenka w roku szkolnym 2020/2021".
6 lipca ukazało się zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Do upływu terminu składania ofert złożono dwie oferty ocenione następująco:
liczba punktów
L.p.
1.

2.

Nazwa oferenta
Wałeckie Towarzystwo Przewozowe
Grzegorz Lasocki
ul. Wojska Polskiego 105
78-600 Wałcz
Tele-Bus Sławomir Urbanek
ul. ks. B. Domańskiego 29
77-430 Krajenka
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Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:
Tele-Bus Sławomir Urbanek
ul. ks. B. Domańskiego 29
77-430 Krajenka
za cenę 275 181,40 zł brutto.
6. W dniu 8 lipca br. Ukazało się ogłoszenie o zamówieniu publicznym pod nazwą
„Przebudowa ul. Nad Rzeką w Skórce”. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa
ul. Nad Rzeką w Skórce w zakresie zmiany nawierzchni jezdni, budowy chodników i
zjazdów oraz budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotem wód opadowych.
Do upływu terminu składania ofert złożono siedem ofert ocenionych następująco:

liczba punktów
L.p.

Nazwa oferenta

Zakład Usług Komunalnych Juliusz, Roman
Pilarski s.c.
ul. Młyńska 22, 89-100 Nakło n. Notecią
2.
Przedsiębiorstwo El-Kajo Sp. z o.o.
ul. Matejki 1A, 85-061 Bydgoszcz
3.
Konsorcjum:
Lider: Oset Tech Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 3d/46, 64-920 Piła
Partner: Team-Bud Wojciech Maciaszczyk ul.
Śniadeckich 13 A/27
4.
„Pol-Dróg Drawsko Pomorskie” S.A.
ul. Podmiejska 2,
78-500 Drawsko Pomorskie
5.
Roboty Drogowo – Budowlane
Jacek Karpiński
ul. Norwida 9/7, 77-400 Zlotów
6.
Konsorcjum:
Lider: Rafał Szymczak P.H.U.
ul. Jackowskiego 2, 89-100 Nakło n. Notecią
Partner: Redon Nakło Sp. z o.o.
ul. Karnowska 3, 88-100 Nakło n. Notecią
7.
Asta-Bud Sp. z o.o.
ul. Podgórna 12, 64-920 Piła
Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

kryterium
cena

kryterium
okres
gwarancji i
rękojmi

razem

47,63

40

87,63

52,10

40

92,10

46,26

40

86,26

60

40

100

55,98

40

95,98

54,75

40

94,75

53,88

40

93,88

1.

„Pol-Dróg Drawsko Pomorskie” S.A.
ul. Podmiejska 2,
78-500 Drawsko Pomorskie
za cenę 1 490 565,14 zł brutto.
- 31.08 nastąpiło podpisanie umowy z Wykonawcą
- 09.09. przekazano plac budowy Wykonawcy
7. 13 sierpnia zakończono prace odbiorowe inwestycji „Termomodernizacja wraz z
wymianą oświetlenia na energooszczędne budynku OSP w Augustowie”. Wartość
robót budowlanych wynosiła 405 563,04 zł. Zadanie w wyniku udzielenia zamówienia
publicznego realizowała firma Damian Skóra Usługi Remontowo – Budowlane Skór –
Bud z Szamocina. Inwestycja była finansowana z pożyczki WFOŚiGW częściowo
umarzalnej.

8. W dniu 9 września br. ukazało się ogłoszenie o zamówieniu publicznym pod nazwą
„Przebudowa drogi gminnej w Krajence przy ul. Bydgoskiej”. Przedmiotem
zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w Krajence przy ul. Bydgoskiej - w
zakresie zmiany nawierzchni gruntowej częściowo utwardzonej na nawierzchnię z
betonowej kostki brukowej. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: roboty
przygotowawcze: pomiarowe i ziemne, wykonanie korekty zjazdu gruntowego,
zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia, ułożenie krawężników, wykonanie
nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej, wykonanie nawierzchni zjazdów z
betonowej kostki brukowej, wykonanie poboczy z kruszywa, roboty wykończeniowe:
plantowanie, regulacja istniejącej infrastruktury.
Termin składania ofert mija 24 września br.
9. W minionym okresie odbywały się spotkania konsultacyjne z przedstawicielami ZM
PRGOK, w których uczestniczyli zarówno burmistrz Stefan Kitela jak i wiceburmistrz
Aleksandra Sawicka. Celem spotkań było m.in. omówienie dalszego funkcjonowania
związku po wystąpieniu gmin Wyrzysk i Okonek a także przygotowanie postępowań
przetargowych w zakresie odbioru odpadów komunalnych.
10. Ponadto Burmistrz wziął udział w następujących wydarzeniach:
− 29 czerwca – udział w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego PRGOK w Pile,
− 30 czerwca – udział w Walnym Zebraniu Spółdzielni socjalnej „Nowe Horyzonty”,
− 3 lipca – udział w Walnym zebraniu OSP Krajenka,
− 24 lipca – udział w posiedzeniu Zarządu ZM PRGOK w Pile,
− 26 lipca – udział w mszy świętej z okazji 600-letniej rocznicy nadania praw
miejskich Krajence oraz erygowania parafii św. Anny,
− 11 sierpnia – udział w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego PRGOK w Pile,
− 28 sierpnia – udział w obchodach XX-lecia Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP
RP w Złotowie, uroczystości odbyły się w Domu Strażaka w Krajence,
− 1 września – udział we mszy św. z okazji rozpoczęcia roku szkolnego,
− 1 września – złożenie kwiatów pod obeliskiem przed Krajeńskim Ośrodkiem
Kultury w hołdzie wszystkich ofiar II wojny światowej,
− 5 września – udział w uroczystościach związanych z obchodami 200-lecia
Augustowa,
− 8 września – udział w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania Krajna Złotowska,
− 9 września – udział w zebraniu wiejskim w Głubczynie,
− 10 września – udział w posiedzeniu Zarządu ZM PRGOK,
− 17 września – udział w posiedzeniu Zarządu ZM PRGOK,

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka
/-/ Stefan Kitela

