Informacja
z działalności Burmistrza w okresie między sesjami
I GOSPODARKA KOMUNALNA:
1. Zakończono prace przy uzbrojeniu w sieć wodociągową i kanalizacyjną działek przy ulicy
Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim
2. Wykonano projekt na przebudowę oświetlenia ulicznego przy ul. Staromiejskiej w
Kamieniu Pomorskim
3. Ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy staromiejskiej w Kamieniu
Pomorskim wraz z regulacją studni kanalizacyjnych i przebudową oświetlenia ulicznego
4. Zakończono prace przy odbudowie budynku socjalnego na ul. Wolińskiej w Kamieniu
Pomorskim – nadbudowa pokrycia dachowego.
5. Zakończono prace przy budowie budynków socjalnych przy ul. Orzeszkowej w Kamieniu
Pomorskim
6. Rozpoczęto prace przy rozbudowie oświetlenia ulicznego na ul. Topolowej w Kamieniu
Pomorskim
II ZAMÓWIENIA PUBLICZNE:
1. W dniu 14 grudnia 2009 roku podpisano umowę w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie z wolnej ręki na: „MontaŜ anten telewizyjnych zbiorczych
przy budowie dwóch budynków socjalnych wielorodzinnych przy ulicy Orzeszkowej w
Kamieniu Pomorskim w ilości szt 2 wraz z podłączeniem ich do instalacji wewnętrznej”,
Umowa została podpisana z wykonawcą: Konsorcjum firm EKO: Lider konsorcjum: Zakład
Robót InŜynieryjno-Budowlanych Józef Spadło - Drzonowo.
2. W dniu 18 grudnia 2009 roku podpisano umowę w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie z wolnej ręki na: „Roboty budowlane towarzyszące
odbudowie budynku socjalnego mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Wolińskiej 11 w
Kamieniu Pomorskim zniszczonego po poŜarze – wykonanie pionów kanalizacyjnych, remont
pomieszczenia po kotłowni i wyposaŜenie w urządzenia sanitarne”, Umowa została podpisana
z wykonawcą: Zakład Robót InŜynieryjno-Budowlanych Józef Spadło - Drzonowo.
3. W dniu 18 grudnia 2009 roku uniewaŜniono postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzone w trybie zapytania o cenę na zadanie: „Dostawa materiałów
biurowych w roku 2010”. Postępowanie uniewaŜniono z tego powodu, iŜ nie złoŜono co
najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu.
4. W dniu 4 stycznia 2010 roku podpisano umowę w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Sukcesywna dostawa
materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w roku 2010” dla Gminy Kamień
Pomorski i jej jednostek podległych, wszczętym w dniu 3 grudnia 2009 r. Umowa została
podpisana z wykonawcą: Krzysztof Muszalski, Przedsiębiorstwo WielobranŜowe „KRIS”
Krzysztof Muszalski, z siedzibą w Częstochowie.
5. W dniu 8 stycznia 2010 roku uniewaŜniono postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 9 grudnia
2009 roku, na zadanie: „Oczyszczanie miasta i gminy Kamień Pomorski w roku 2010”.
Postępowanie uniewaŜniono z tego powodu, iŜ wystąpiła istotna zmiana okoliczności
powodująca, Ŝe wykonanie zamówienia nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna
było wcześniej przewidzieć.
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III GOSPODARKA MIENIEM GMINNYM
1. Dnia 01 grudnia 2009 r. zawartych zostało pięć umów notarialnych sprzedaŜy: trzech lokali
mieszkalnych na rzecz najemców 2 – M. Konopnickiej 21, 1 lokal przy ulicy Strzeleckiej nr
14 oraz dwie umowy sprzedaŜy działek przy ulicy Krzywoustego sprzedanych w wyniku
drugiego przetargu przeprowadzonego w dniu 3 listopada 2009 r.
2. Ogłoszony na dzień 10 grudnia 2009 r. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ
nieruchomości (działki nr 1/154) połoŜonej w Buniewicach nie dał rezultatu,
3. Dnia 10 grudnia 2009 r. wykonane zostało prawo pierwokupu w stosunku do działki nr
256/2 obręb nr 2 przy ulicy Rejtana w Kamieniu Pomorskim (zapłata ceny
w
kwocie 50.142 zł zaliczona została na poczet zaległości podatkowych Sprzedającego
Uzdrowiska Kamień Pomorski – Spółki z o.o.)
4. W wyniku ogłoszonego na dzień 16 grudnia 2009 r. przetargu na sprzedaŜ 12 działek przy
ulicy Wolińskiej ustalono nabywców sześciu działek. W stosunku do 6 działek przetarg nie
dał rezultatu.
5. Dnia 30 grudnia 2009 r. zawarte zostały dwie umowy sprzedaŜy lokali mieszkalnych przy
ulicy Klasztornej 2 i pięciu działek sprzedanych w wyniku przetargu z dnia
16
grudnia 2009 r.
6. Dnia 31 grudnia 2009 r. zawarta została umowa notarialna jednej działki sprzedanej
w wyniku przetargu z dnia 16 grudnia 2009 r.
7. Dnia 07 stycznia 2010 r. zawarta została jedna umowa sprzedaŜy lokalu mieszkalnego na
rzecz najemcy w Kamieniu Pomorskim przy ulicy Konopnickiej 20
IV UDZIAŁ W SPOTKANIACH I UROCZYSTOŚCIACH, PROMOCJA GMINY
1. Realizacja projektu wydawniczego „Plan Kamienia Pomorskiego” w zrywkach;
2. Rozesłanie kalendarzy promujących Mistrzostwa Europy w kl. Optimist
3. Rozstrzygnięcie konkursu ofertowego na realizację zdania publicznego z zakresu piłki
noŜnej - I półrocze; przygotowanie umowy
4. Ogłoszenie 5 konkursów ofertowych na realizacje zadań publicznych Gminy Kamień
Pomorski w 2010 roku (Ŝeglarstwo, pływanie, piłka noŜna w sołectwie Jarszewo, zajęcia dla
dzieci w świetlicy w Benicach, zajęcia kulturalne dla seniorów)
5. ZaangaŜowanie przy organizacji finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
6. Przygotowanie i przekazanie tekstu promocyjnego wraz ze zdjęciami do edycji
skandynawskiej Wiadomości Turystycznych
7. Kontynuacja prac w komitecie organizacyjnym Mistrzostw Europy w kl. Optimist w panelu
„kulturalnym”
8. 06.01.2010r. - udział w jasełkach oraz spotkaniu opłatkowym organizowanych przez sołtysa
wsi Trzebieszewo panią Annę Cieślar we współpracy z miejscową Parafią Rzymsko –
Katolicką.
9. 9.01.2010r. - udział w III festiwalu Kolęd i Pastorałek organizowanym przez Liceum
Ogólnokształcące.
10. 09.01.2010r. - udział w I Konwencie Sołectw gminy Kamień Pomorski
11. 12.01.2010r. - spotkanie z przedstawicielami ANR Przedstawiciel Gryfice w sprawie
przejęcia nieruchomości odrolnionych przez agencję na rzecz gminy kamień Pomorski
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