Informacja o działalności
Wójta Gminy Czerwonak jako organu wykonawczego gminy
między sesjami Rady Gminy Czerwonak
w okresie od 4 września do 1 października 2015r.

Wójt wydał 29 zarządzeń w sprawie:
1) zmian w składach osobowych Obwodowych Komisji ds. Referendum w Gminie Czerwonak
– 3 zarządzenia,
2) określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatku
motywacyjnego dyrektorom szkół i przedszkoli,
3) przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Czerwonaku
(nieruchomość na zapleczu posesji prywatnych przy ul. Marysieńki zagospodarowana pod
ogródki przydomowe),
4) zbycia nieruchomości gruntowych zabudowanych przepompowniami ścieków w trybie
bezprzetargowym (działki w Kicinie, Mielnie, Miękowie i Czerwonaku),
5) powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II ustnych przetargów
nieograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych położonych we wsi Potasze – 2
zarządzenia,
6) powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II ustnych przetargów
nieograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych położonych we wsi BolechowoOsiedle,
7) zbycia nieruchomości położonych we wsi Bolechowo w trybie II ustnego przetargu
nieograniczonego,
8) zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na
nieruchomościach położonych w miejscowościach Bolechówko i Potasze, stanowiących
własność Gminy Czerwonak, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.,
9) ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w miejscowości
Miękowo stanowiących własność Gminy Czerwonak, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa
Sp. z o.o.,
10) ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka
nr 494/5, arkusz mapy 4, obręb Bolechówko stanowiącej własność Gminy Czerwonak, na
rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa z o.o.,
11) ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w miejscowości
Czerwonak, stanowiących własność Gminy Czerwonak, na rzecz Polskiej Spółki
Gazownictwa z o.o.,
12) ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka
nr 191/19, arkusz mapy 9, obręb Owińska stanowiącej własność Gminy Czerwonak, na
rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa z o.o.,
13) zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy
Czerwonak,
14) przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Kicinie (działka o pow.
1,8328 ha położona przy ul. Kościelnej zagospodarowana pod uprawy polowe),
15) zmieniające uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2015 rok,
16) ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka
nr 320/4 arkusz mapy 4, obręb Owińska, stanowiącej własność Gminy Czerwonak na rzecz
Webtouch Sp. z o.o. S.K.A.,
17) ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako
działki nr 298, nr 302, arkusz mapy 4, obręb Kicin, stanowiących własność Gminy
Czerwonak, na rzecz Webtouch Sp. z o.o. S.K.A.,
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18) udzielenia przez Wójta Gminy Czerwonak pełnomocnictwa panu Radosławowi
Jaśkowiakowi dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej Centrum Rozwoju Kultury
Fizycznej „Akwen” w Czerwonaku,
19) przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Czerwonaku (działka
przy ul. Szkolnej pomiędzy ul. Zakątek i ul. Błękitną pod tymczasowe składanie piasku i
materiałów budowlanych),
20) udzielenia upoważnienia panu Jackowi Bartkowiakowi Sekretarzowi Gminy Czerwonak,
21) powołania zespołu ds. nazewnictwa ulic, placów, skwerów, rond itp. na terenie Gminy
Czerwonak,
22) zbycia nieruchomości położonych we wsi Bolechowo-Osiedle w trybie III ustnych
przetargów nieograniczonych,
23) powołania członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I ustnych przetargów
nieograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych położonych we wsi Potasze,
24) ustanowienia służebności drogowej na czas nieoznaczony na nieruchomości położonej w
Czerwonaku,
25) zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Owińskach w trybie bezprzetargowym,
26) powołania gminnej komisji ds. nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Działalność Wójta:
1) reprezentowanie Gminy na posiedzeniach Zarządu Związku Międzygminnego Puszcza
Zielonka,
2) udział w zebraniach sołeckich i zebraniach ogólnych mieszkańców dotyczących podziału
środków finansowych jednostek pomocniczych na 2016 rok,
3) spotkania z mieszkańcami gminy w ramach akcji „Herbatka z Wójtem”,
4) dyżury dla seniorów w Koziegłowach,
5) spotkanie w sprawie kanalizacji Miękowa,
6) udział w ogólnopolskiej akcji czytania „Lalki” Prusa w Pałacu w Owińskach,
7) uczestnictwo w uroczystościach z okazji Dnia Działkowca w Koziegłowach,
8) udział w festynie „Pieczona Pyra” na Osiedlu Karolin w Koziegłowach,
9) wręczenie nagród podczas zawodów wędkarskich o puchar Wójta w Owińskach,
10) spotkanie z Radą Rodziców przy Szkole Podstawowej w Czerwonaku i Radą Rodziców przy
Gimnazjum w Czerwonaku,
11) udział w spotkaniu z GPVT w sprawie projektu salki w Owińskach,
12) spotkanie z dyrektorami szkół z terenu gminy,
13) spotkanie z radnymi w sprawie finansowania Centrum Kultury w Koziegłowach,
14) uczestnictwo w szkoleniu w zakresie zarządzania kryzysowego w Ślesinie,
15) spotkanie z przedstawicielami stowarzyszenia Kilwater dotyczące stanicy Akwen Marina i
działalności stowarzyszenia na terenie gminy,
16) reprezentowanie gminy podczas pikniku rodzinnego w Bolechowie "Bezpieczni w powiecie
poznańskim", festynu w Owńskach i podczas „Pikniku Cysterskiego” w Owińskach,
17) wręczenie nagród podczas zawodów w siatkówce plażowej o puchar Wójta,
18) spotkanie z panią konsul Finlandii dotyczące współpracy międzynarodowej,
19) uczestnictwo w uroczystościach i festynie rodzinnym z okazji 25-lecia Szkoły Podstawowej
w Koziegłowach,
20) reprezentowanie gminy podczas Festynu integracyjnego Czterech Wielkich w Kicinie,
21) spotkanie z członkami Klubu Seniora w Owińskach, w Kicinie, w Czerwonaku i na Osiedlu
Karolin,
22) udział w oficjalnym otwarciu nowej siedziby Straży Gminnej w Koziegłowach,
23) udział w Sesji Rady Gminy Pobiedziska (sprawy związane z tematyką ZM Puszcza Zielonka),
24) spotkanie w Gimnazjum w Koziegłowach,
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25) udział w koncercie zorganizowanym przez Zarząd Osiedla Leśnego w Koziegłowach,
26) spotkanie z przedstawicielem Policji dotyczące współfinansowania zakupu samochodu,
27) udział w uroczystym powołaniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,
28) spotkanie z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych.

W Wydziale Obsługi Mieszkańców:
1) wydano 2 decyzje dotyczące wymeldowania w drodze decyzji administracyjnej, 1 decyzję
umarzającą postępowanie o wymeldowanie,
2) zameldowano: 39 osób na pobyt stały, 42 osoby na pobyt czasowy, 2 cudzoziemców na
pobyt czasowy,
3) wymeldowano: 19 osób, przemeldowano: 15 osób,
4) udostępniono 49 informacji o danych osobowych,
5) wydano 20 poświadczeń o zameldowaniu,
6) utworzono 21 zleceń usunięcia niezgodności w zakresie ewidencji ludności,
zrealizowano 28 zleceń,
7) usunięto 117 błędów i omyłek w programie „Źródło”,
8) dokonano 110 wpisów do centralnej ewidencji działalności gospodarczej,
9) wydano 5 zaświadczeń z lokalnej ewidencji działalności gospodarczej,
10) wydano 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 1 jednorazowe zezwolenie na
sprzedaż napojów alkoholowych,
11) wydano 282 dowody osobiste i przyjęto 289 wniosków o wydanie dowodu osobistego.

W Urzędzie Stanu Cywilnego sporządzono:
1) 1 akt urodzenia,
2) 21 aktów małżeństw (14 konkordatowych, 7 cywilnych),
3) 4 akty zgonu,
4) 2 transkrypcje do polskich ksiąg aktów sporządzonych za granicą, sprostowanie i
uzupełnienie treści aktów,
5) 2 zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
6) 81 odpisów skróconych, zupełnych i wielojęzycznych z aktów stanu cywilnego,
7) rozwiązania małżeństw – naniesiono 2 zmiany,
8) przyjęto: 6 oświadczeń o uznaniu ojcostwa, 1 oświadczenie małżonka rozwiedzionego o
powrocie do nazwiska,
9) przetransmitowano do systemu BUSC 39 aktów stanu cywilnego.

W Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych:
1) wydano:
- 101 decyzji w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania w podatku od
nieruchomości, rolnym i leśnym,
- 73 postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego,
- 81 wezwań do zapoznania się z aktami,
- 13 zaświadczeń w sprawach podatkowych,
- 1 postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o dochodowości,
- 6 decyzji określających wysokość zobowiązania dla osób prawnych,
- 2 decyzje w sprawie zwrotu opłaty skarbowej,
- 1 postanowienie w sprawie karty podatkowej,
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2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

zaksięgowano:
- 2397 wpłat bieżących i zaległych osób fizycznych,
- 125 wpłat osób prawnych,
- 15 wpłat opłaty od posiadania psów,
- 29 wpłat w sprawie podatku od środków transportowych,
- 165 pozycji w opłacie skarbowej,
- 10 pozycji w sprawie opłaty targowej,
wystawiono 8 tytułów wykonawczych do osób prawnych,
wprowadzono do ewidencji podatkowej: 25 aktów notarialnych, 84 zmiany geodezyjne,
37 informacji podatkowych złożonych przez podatników,
dokonano 13 operacji przypis/odpis w spawie opłaty od posiadania psów,
skierowano 1 pismo do Starostwa o udzielenie informacji, 20 pism do urzędów
skarbowych, 19 wezwań do złożenia informacji IN-1,
sporządzono miesięczne sprawozdania Rb-27S, sprawozdanie o udzielonej pomocy
publicznej,
przyjęto i zaewidencjonowano 23 decyzje w sprawie pozwolenia na budowę i
zatwierdzenia projektu,
oględzinom poddano 200 nieruchomości położonych w Owińskach, Czerwonaku, Kicinie
i Koziegłowach.

W Wydziale Infrastruktury i Funduszy Europejskich:
1) zakończono i odebrano inwestycję: budowa oświetlenia zejścia z Os. 40-Lecia PRL do ul.
Okrężnej oraz ul. Okrężnej w Czerwonaku (trwają czynności odbiorowe),
2) trwają prace związane z inwestycjami:
- remont pomieszczeń urzędu wraz z wybudowaniem Biura Obsługi Klienta,
- budowa ul. Kolejowej w Miękowie od istniejącej nawierzchni z kostki do ul. Majowej oraz
budowa ul. Ogrodowej od ul. Kolejowej do ul. Leśnej,
- remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Owińskach,
3) podpisano umowy z wykonawcami na:
- rozbudowę ulicy Polnej w Czerwonaku w zakresie budowy chodnika i ciągu pieszorowerowego – etap II: wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego po północnej
stronie ulicy,
- wykonanie barierek w ciągu ul. Topolowej w Koziegłowach.

W Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:
1) podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego dla prac polegających na
remoncie zabytkowego budynku bramy południowej pałacu w Owińskach,
2) przeprowadzono 3 kontrole w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie posesji,
3) wszczęto postępowanie w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącego punktu skupu surowców
wtórnych w Koziegłowach ul. Poznańska 10b,
4) organizowano prace skazanych,
5) odbyło się spotkanie Zespołu ds. monitorowania firmy Presseko w Bolechowie,
6) przyjęto 6 wniosków o przydział lokalu mieszkalnego z zasobów gminnych,
7) wydano 41 decyzji zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
8) złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięcia „Zwalczanie barszczu sosnowskiego
(Heracleum sosnowskyi Manden) w Gminie Czerwonak”.
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W zakresie zarządzania drogami:
1) wydano:
− 5 decyzji na urządzenie zjazdu z drogi gminnej,
− 28 decyzji na lokalizację urządzenia obcego w pasie drogowym,
− 38 decyzji na zajęcie pasa drogowego,
− 3 decyzje na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym,
− 8 decyzji na zajęcie pasa drogowego pod reklamę,
2) prowadzony był nadzór nad pracami związanymi z:
− modernizacją ul. Zdroje w Czerwonaku - II etap,
− bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – awaryjne naprawy odwodnienia,
nawierzchni dróg, oznakowania pionowego i poziomego,
− naprawą nawierzchni dróg gruntowych poprzez mechaniczne profilowanie i
zagęszczanie,
− remontami cząstkowymi nawierzchni bitumicznych, (w tym poszerzenie nawierzchni
jezdni ul. Lipowej w Bolechówku i Potaszach o 1,10m na dł. 600m),
− wykonaniem korekty geometrii skarpy oraz nawierzchni gruntowych na ulicy
Słowackiego w Miękowie,
− remontami nawierzchni dróg gruntowych tłuczniem kamiennym oraz betonowym,
− bieżącym oczyszczaniem ulic i chodników na terenie gminy,
− naprawami oświetlenia ulicznego.

W Wydziale Gospodarowania Majątkiem:
1) oddano w dzierżawę nieruchomości oznaczone geodezyjnie jako:
a) części działek: nr 162/18, nr 162/11, ark. 12, obręb Koziegłowy – z przeznaczeniem pod
czasowe usytuowanie „wesołego miasteczka” - umowa na okres 12 dni,
2
b) działka nr 87/2, ark. mapy 4, o pow. 2405m , obręb Bolechowo – z przeznaczeniem na
ogródki przydomowe - 7 umów dzierżaw zawartych na okres dziesięcioletni,
c) części działek: nr 107/43 - obręb Koziegłowy, nr 191/59 – obręb Owińska, nr 222/8 –
obręb Owińska – z przeznaczeniem na usytuowanie kontenerów do zbiórki odzieży używanej i
tekstyliów – 3 umowy dzierżawy zawarte na okres 1 roku,
2
d) działka nr 6/2 (część), arkusz mapy 13, o pow. 1.000m , obręb Czerwonak – z
przeznaczeniem pod tymczasowe składowanie materiałów budowlanych – umowa zawarta na
czas oznaczony do 27.10.2015 r.,
e) działka nr 202/22, obręb Koziegłowy, arkusz mapy 19 – z przeznaczeniem na wybudowanie
sieci wodociągowej – umowa na okres 15 dni,
2) oddano w użyczenie:
a) pomieszczenia po siedzibie Straży Gminnej w budynku przy ul. Leśnej 8 w
Czerwonaku (łączna pow. 25,9 m² ) zawarta na okres 1 roku z Ochotniczą Strażą
Pożarną w Czerwonaku,
b) pomieszczenia zajmowane do tej pory przez OSP w budynku przy ul. Leśnej 8 w
Czerwonaku (łączna pow. 223,1 m² oraz część działki nr 26, ark. mapy 16, obręb
Czerwonak oraz dz. 27/4, ark. mapy 16, obręb Czerwonak o powierzchni ok. 152
m²) umowa zawarta na okres 3 lat z Ochotniczą Strażą Pożarną w Czerwonaku,
3) zawarto 3 umowy zwolnienia z długu,
4) zawarto w formie aktu notarialnego:
a) umowę nabycia na rzecz Gminy Czerwonak działki nr 66/5, o pow. 0,0110 ha, obręb
Czerwonak, arkusz mapy 8 – cena nabycia 6.514,00 zł – akt notarialny Rep. A
7442/2015 z dnia 07.09.2015r. – od osoby fizycznej,
b) umowę ustanowienia służebności przesyłu na działce oznaczonej geodezyjnie jako
działka nr 30 o pow. 0,4300 ha, obręb Mielno, arkusz mapy 1 na rzecz Inwestora -
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5)

6)
7)
8)

Rep. A 7438/2015 z dnia 07.09.2015r., służebność ustanowiona na czas
nieoznaczony i za wynagrodzeniem jednorazowym w wysokości 2.533,80 zł brutto,
c) umowę sprzedaży – zbycia prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w
Kicinie, przy ul. Kościelnej 9, o pow. 56,20 m², udział 230/1000cz. trybie III ustnego
przetargu nieograniczonego, cena zbycia: 60.970,00 zł, na rzecz osoby fizycznej –
akt notarialny Rep. A 7431/2015 z dnia 07.09.2015r.,
d) umowę ustanowienia służebności gruntowej na działce oznaczonej geodezyjnie
jako nr 53/3 o pow. 0,0809 ha, obręb Koziegłowy, arkusz mapy 2 na rzecz osoby
fizycznej - Rep. A 11839/2015 z dnia 30.09.2015r., służebność ustanowiona na czas
nieoznaczony i za wynagrodzeniem jednorazowym w wysokości 535,05 zł brutto,
wydano:
- 12 decyzji o zatwierdzeniu projektu podziału,
- 5 decyzji o umorzeniu opłaty adiacenckiej,
- 7 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego budynku,
- 1 zaświadczenie o nadaniu numeru porządkowego budynku,
- 4 oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
ogłoszono i przeprowadzono 3 przetargi ustne nieograniczone,
złożono 5 wniosków do Sądu Rejonowego V Wydział Ksiąg Wieczystych ,
zlecono: wykonanie 4 operatów szacunkowych, wykonanie 9 dokumentów geodezyjnych, 8
ogłoszeń do pracy, 16 usług geodezyjnych.

W Wydziale Gospodarki Przestrzennej:
1) wydano:
- 17 decyzji o warunkach zabudowy,
- 2 decyzje o przeniesieniu praw do decyzji o warunkach zabudowy,
- 1 decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,
- 8 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego,
- 3 postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia,
- 11 postanowień o zatwierdzeniu wstępnego projektu podziału,
- 5 informacji o warunkach zabudowy działek według planu miejscowego,
2) trwa procedura planistyczna dotycząca zmiany miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego:
- terenów wsi Koziegłowy – Czerwonak,
- osiedla Bolechówko- Potasze,
- „w zakresie przebiegu drogi wojewódzkiej nr 196 w rejonie wsi Bolechowo –
Szlachęcin”,
3) trwa procedura związana z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów wsi Kliny,
4) trwa procedura związana z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Owińska-składowisko” dla części terenów wsi Owińska obejmującej
działki o nr 105, 106/2, 106/4, 106/7,
5) trwa procedura zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Czerwonak,
6) trwa procedura zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Owińska.
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W Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym:
1) ogłoszono 3 nabory na stanowiska:
- inspektor w Wydziale Infrastruktury i Funduszy Europejskich,
- Kierownik Biura Obsługi Klienta,
- Zastępca Komendanta Straży Gminnej.
2) rozstrzygnięto nabory na stanowisko: Dyrektor CRKF „Akwen” (II nabór), Komendant
Straży Gminnej, Strażnik Straży Gminnej,
3) przygotowano:
− 3 świadectwa pracy,
− 2 umowy o pracę,
− 1 ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
− 1 nagrodę jubileuszową,
− 7 porozumień zmieniających warunki pracy i płacy,
− 15 umów – zlecenia,
− 7 zaświadczeń o zarobkach,
− 4 upoważnienia,
4) 1 osoba odbywa staż w urzędzie,
5) zorganizowano referendum ogólnokrajowe na terenie gminy,
6) trwają prace związane z organizacją wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej,
7) trwają prace związane z reorganizacją urzędu – zmiana zajmowanych przez komórki
organizacyjne pomieszczeń,
8) prace organizacyjne związane z uruchomieniem biura podawczego w Koziegłowach,
9) zawarto 17 umów dotyczących działalności sołectw i osiedli,
10) dokonano 10 wypożyczeń i 5 udostępnień z Archiwum Zakładowego Urzędu,
11) w zakresie Czerwonackiej Karty Dużej Rodziny:
- przyjęto 9 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny,
- wydano 42 Karty Dużej Rodziny,
12) w zakresie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny przyjęto 8 wniosków o wydanie Karty
Dużej Rodziny, do Urzędu Gminy dostarczono 38 Kart Dużej Rodziny,
13) w zakresie Wielkopolskiej Karty Rodziny wysłano 2 wnioski o wydanie 127 egzemplarzy
kart.
W zakresie promocji:
1) przygotowano oraz zlecono druk i kolportaż kolejnego numeru biuletynu informacyjnego „I
WIESZ WIĘCEJ”,
2) aktualizowano stronę www.czerwonak.pl, gminny profil Facebook,
3) zlecono wydruk książki „Hura! Idę do szkoły” dla wszystkich pierwszoklasistów z terenu
gminy,
4) wsparcie przy organizacji imprez plenerowych (Dzień Działkowca, Pieczona Pyra, Narodowe
Czytanie „Lalki”, Piknik Cysterski, Piknik Czterech Wielkich, rajd rowerowy „Zobacz więcej”),
5) uczestniczono w obchodach 30-lecia Szkoły w Koziegłowach i 25-lecia GOK Sokół,
6) trwają przygotowania do przeprowadzenia konferencji popularno-naukowej w Owińskach i
do wizyty fotografa Jana Pawła II Arturo Mari w Czerwonaku,
7) przygotowano pakiety „Na dzień dobry” dla mieszkańców (ok. 50 szt.),
8) przygotowano materiały do realizacji wydruku kart zniżek w ramach akcji „Czerwonak
możemy więcej”,
9) promowano działania związane z Czerwonackim Budżetem Obywatelskim.
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W Biurze Ochrony Danych i Teleinformatyki:
1) przygotowano i przekazano dyrektorom szkół broszurę z informacją związaną z
ochroną danych osobowych oraz porad prawnych z tematyki informacji publicznej,
2) przeszkolono 110 osób i wydano 110 upoważnień do przetwarzania danych osobowych
w związku z przeprowadzonym referendum,
3) udzielono 3 odpowiedzi oraz nadzorowano udzielenie 2 odpowiedzi z dostępu do
informacji publicznej,
4) wysłano pisma z prośbą o wyjaśnienie uchybień w złożonych oświadczeniach
majątkowych,
5) wysłano do Urzędów Skarbowych drugie egzemplarz oświadczeń majątkowych, tych
osób, które zostały odwołane ze stanowiska lub rozwiązano umowę o pracę,
6) przygotowano dokumentację systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, która
wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych.
7) zakupiono oprogramowanie do obróbki plików graficznych,
8) świadczono pomoc w zakresie wdrożenia oprogramowania w ramach projektu PL.ID i
rejestrów centralnych,
9) przeszkolono 2 nowych pracowników w zakresie wykorzystywania sprzętu
komputerowego i oprogramowania,
10) zlecono aktualizację serwera bazy danych dla systemu sprawozdawczego BESTIA,
11) zorganizowano i rozstrzygnięto konkurs do dostawę sprzętu komputerowego i
oprogramowania dla urzędu,
12) przygotowano i przekazano użytkownikom 2 nowe komputery,
13) zawarto umowę na dostęp do Internetu dla Straży Gminnej w nowej siedzibie,
14) przeprowadzono negocjację z firmą SIMS na zakup i wdrożenie aplikacji do komunikacji
mobilnej z mieszkańcami.

W Wydziale Bezpieczeństwa Publicznego i Zarządzania Kryzysowego:
1) prowadzono całodobowy dyżur w ramach Gminnego Centrum Zarządzania
Kryzysowego,
2) uczestniczono w treningu systemu wczesnego alarmowania i ostrzegania
przeprowadzonego przez Starostwo powiatowe w Poznaniu oraz w próbnych
ewakuacjach gminnych przedszkoli i szkół,
3) nadzorowano proces usprawniania hydrantów należących do Gminnego
Przedsiębiorstwa Wodociągowego,
4) uzgodniono z SP ZOZ zmianę miejsca lądowiska w warunkach nocnych dla LPR. Nowe
miejsce to plac zieleni przy u. Topolowej w Koziegłowach,
5) przeprowadzono 2 postępowania powypadkowe pracowników,
6) przeszkolono 2 nowo przyjętych pracowników i 1 praktykanta w zakresie BHP i ppoż.,
7) 27 razy dysponowano OSP Czerwonak i Promnice do udziału w zdarzeniach.

W Biurze Zamówień Publicznych i Pożytku Publicznego:
W zakresie zamówień publicznych:
1)

w trybie przetargu nieograniczonego wszczęto następujące postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego:
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a) BZ.271.30.2015 „Wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na adaptacji
i remoncie pomieszczeń usytuowanych w budynku parteru Urzędu Gminy Czerwonak
ul. Źródlana 39 dla potrzeb usprawnienia dostępu i obsługi mieszkańców gminy” –
postępowanie zostało ogłoszone w dniu 7 września 2015r. Termin składania ofert
został wyznaczony na dzień 22 września 2015r., w postępowaniu złożono 1 ofertę;
b) BZ.271.29.2015 „Budowa ulic: Świerczewskiego (na odcinku od ul. Zielonej do ul.
Ogrodowej), Ogrodowej (na odcinku od ul. Świerczewskiego do ul. Poprzecznej) oraz
Poprzecznej w Bolechowie Osiedlu” – postępowanie zostało ogłoszone w dniu 23
września 2015r. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 29 września
2015r., w postępowaniu złożono 17 ofert;
c)

BZ.271.33.2015 „Kontynuacja robót budowlanych w ramach realizacji inwestycji pn.
Budowa Centrum Kultury w Koziegłowach wraz z rozbudową i przebudową pływalni
Delfin oraz budową, przebudową i rozbudową infrastruktury towarzyszącej obu
zadaniom, w tym drogi dojazdowej i wewnętrznej – KONTYNUACJA WYKONANIA
ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH, W TYM
ZAGOSPODAROWANIE TERENU” – postępowanie zostało ogłoszone w dniu 24 września
2015r. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 9 października 2015r.;

d) BZ.271.34.2015 „Kontynuacja robót budowlanych w ramach realizacji inwestycji pn.
Budowa Centrum Kultury w Koziegłowach wraz z rozbudową i przebudową pływalni
Delfin oraz budową, przebudową i rozbudową infrastruktury towarzyszącej obu
zadaniom, w tym drogi dojazdowej i wewnętrznej KONTYNUACJA WYKONANIA
INSTALACJI WOD.-KAN., HYDRANTOWEJ CENTRALNEGO OGRZEWANIA” – postępowanie
zostało ogłoszone w dniu 24 września 2015r. Termin składania ofert został
wyznaczony na dzień 9 października 2015r.;
2)

w trybie przetargu nieograniczonego zakończono następujące postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego:
a) BZ.271.28.2015 „Kontynuacja robót budowlanych w ramach realizacji inwestycji pn.
Budowa Centrum Kultury w Koziegłowach wraz z rozbudową i przebudową pływalni
Delfin oraz budową, przebudową i rozbudową infrastruktury towarzyszącej obu
zadaniom, w tym drogi dojazdowej i wewnętrznej KONTYNUACJA WYKONANIA
INSTALACJI WOD.-KAN., HYDRANTOWEJ CENTRALNEGO OGRZEWANIA” – w dniu 11
września 2015r. dokonano unieważnienia postępowania, ponieważ w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, nie złożono żadnej oferty niepodlegającej
odrzuceniu;
b) BZ.271.32.2015 „Kontynuacja robót budowlanych w ramach realizacji inwestycji pn.
Budowa Centrum Kultury w Koziegłowach wraz z rozbudową i przebudową pływalni
Delfin oraz budową, przebudową i rozbudową infrastruktury towarzyszącej obu
zadaniom, w tym drogi dojazdowej i wewnętrznej – KONTYNUACJA WYKONANIA
ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH, W TYM
ZAGOSPODAROWANIE TERENU” – w dniu 21 września 2015r. dokonano unieważnienia
postępowania – w postępowaniu złożono 2 oferty, najniższa cena oferty wyniosła
4 890 100,00 brutto PLN, a na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył
kwotę 2 737 261,91 brutto PLN;
c)

BZ.271.30.2015 „Wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na adaptacji
i remoncie pomieszczeń usytuowanych w budynku parteru Urzędu Gminy Czerwonak
ul. Źródlana 39 dla potrzeb usprawnienia dostępu i obsługi mieszkańców gminy” – w
dniu 22 września 2015r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez
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Wykonawcę P.P.U.H. "MAREX" ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY MAREK GLINKA ul.
Wiśniowa 45, 60-185 Skórzewo/k Poznania, który zaoferował cenę brutto wynoszącą
195 000,00 PLN brutto;
d) BZ.271.31.2015 „Kontynuacja robót budowlanych w ramach realizacji inwestycji pn.
Budowa Centrum Kultury w Koziegłowach wraz z rozbudową i przebudową pływalni
Delfin oraz budową, przebudową i rozbudową infrastruktury towarzyszącej obu
zadaniom, w tym drogi dojazdowej i wewnętrznej KONTYNUACJA WYKONANIA
INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI” – w dniu 25 września 2015r. dokonano
wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Wykonawcę TRIVIUM Grażyna
Frankowska ul. Szkółkarska 57, 62-002 Suchy Las, który zaoferował cenę brutto
wynoszącą 1 140 210,00 PLN brutto.
W zakresie pożytku publicznego:
Zaakceptowano sprawozdania końcowe z realizacji zadań publicznych w roku 2015
w zakresie:
1) organizacji imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Gminy
Czerwonak, w ramach współzawodnictwa sportowego,
2) organizacji szkolenia sportowego wśród olimpijskich dyscyplin sportowych (z wyłączeniem
piłki nożnej) dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czerwonak,
3) organizacji szkolenia sportowego wśród olimpijskich dyscyplin sportowych (z wyłączeniem
piłki nożnej) dla dorosłych z terenu Gminy Czerwonak.

W Straży Gminnej:
1) zrealizowano 105 interwencji, w tym:
- na terenie posesji prywatnej lub ogólnie dostępnej – 5,
- w miejscach publicznych – 62,
- w związku z niszczeniem zieleni – 2,
- związane z nieczystościami płynnymi – 2,
- związane z dzikimi wysypiskami śmieci – 2,
- związane z bezpańskimi psami – 5,
- w związku z kierowcami pojazdów naruszającymi przepisy – 15,
- związane z handlem obwoźnym – 1,
- związane z wybrykami chuligańskimi – 11,
2) zorganizowano i przeprowadzono czynności związane ze zmianą siedziby Straży Gminnej,
3) radiowozem Straży Gminnej przejechano 1020 kilometrów realizując czynności służbowe i
wyjaśniające w sprawach o wykroczenia.
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