Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym,
tj. od 04.12.2020 r. do 30.12.2020 r.
SK.0057.7.2020

Zagórów, dn 30.12.2020 r.

Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado!
W minionym okresie międzysesyjnym urząd, którym kieruje wykonywał czynności związane
z administrowaniem i sprawozdawczością. Podjęto szereg działań inwestycyjnych.
W dniu dzisiejszym ogłosiłem przetarg na dostawę wyposażenia do Centrum
opiekuńczo – mieszkalnego w Kopojnie.
Dnia 08.12.2020r. ogłosiłem przetarg pn. Budowa wewnętrznych instalacji gazowych
niskiego ciśnienia w ramach inwestycji: Przyłącze gazowe – Ośrodek Zdrowia w Zagórowie;
- Szkoła Podstawowa, ul. Plac Szkolny; - Szkoła Podstawowa, ul. Pyzderska; - Miejskie
Przedszkole Samorządowe w Zagórowie; - budynek M-GOK; - budynek Urzędu Miejskiego
w Zagórowie. Termin składania ofert: 23.12.2020 r. Przedłużenie terminu składania ofert do
11.01.2021r.
Tego samego dni tj. 08.12.2020 r. ogłosiłem przetarg pn: Zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu Gminy Zagórów.
W terminie do dnia 2020-12-16 złożono następujące oferty:
Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o.
ul. Sulańska 13, 62-510 Konin
Cena netto: 474 576,00 PLN
Cena brutto: 512 542,08 PLN
W dniu 18.12.2020 r. nastąpiło zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej
przez w/w wykonawcę.
W dniu 10.12.2020 r. nastąpiło zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w
ponownym przetargu ogłoszonym w dniu 26.11.2020 r. pn.: Zakup, dostawa i serwis ciągnika
rolniczego i wozu asenizacyjnego. Termin składania ofert: 07.12.2020 r.

Część I: Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę i serwis ciągnika rolniczego
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty
Zetor Polska Sp. z o.o.
ul. Inwestorska 3, 62-800 Kalisz
Cena oferty brutto: 306.600,00 PLN
Do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:
Zetor Polska Sp. z o.o.
ul. Inwestorska 3
62-800 Kalisz

Część II: Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę wozu asenizacyjnego
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
POLSAD Jacek Korczak
ul. Holenderska 14, 99-300 Kutno
Cena oferty brutto: 86.100,00 PLN
Do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę
POLSAD Jacek Korczak
ul. Holenderska 14
99-300 Kutno
W dniu 18.12.2020 r. ponownie złożyłem 3 wnioski o uzyskanie środków z
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wnioski dotyczyły uzyskania środków na:
•

budowę drogi gminnej 439014P Zagórów – Drzewce

•

budowę wewnętrznych instalacji gazowych niskiego ciśnienia (w tym montaż gazowych kotłów kondensacyjnych) w lokalizacjach w Zagórowie.

•

budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Dnia 23.12.2020 r. ogłosiłem przetarg pn. „Budowa trzech odcinków sieci
wodociągowej w m. Kościołków. Termin składania ofert 15.01.2020 r.
W tym samym dniu tj. 23.12.2020 r. został wykonany odbiór końcowym prac
związanych z budową drogi w m. Szetlewek.

Od 04.12.2020 r. przekazany został żużel na następujące drogi:
•

Wrąbczyn

•

Augustynów

•

Bukowe

Łącznie rozdysponowano około 90 ton żużla
Burmistrz Gminy Zagórów wydał następujące zarządzenia:
- Zarządzenie Nr 66/2020 z dnia 04.12.2020 r. w sprawie ramowych zasad organizacji tzw.
pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Zagórowie.
- Zarządzenie Nr 67/2020 z dnia 04.12.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do
oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym.
- Zarządzenie Nr 68/2020 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 04.12.2020 r.w sprawie
powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie
Miejskim w Zagórowie
- Zarządzenie Nr 69/2020 z dnia 04.12.2020 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania
Pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
- Zarządzenie Nr 70/2020 z dnia 04.12.2020 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udostępniania
nieruchomości stanowiących własność Gminy Zagórów na potrzeby budowy infrastruktury
technicznej.
- Zarządzenie Nr 71/2020 z dnia 08.12.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do
oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym.
- Zarządzenie Nr 72/2020 z dnia 15.12.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020
rok.

Pozostała działalność Burmistrza Gminy Zagórów w okresie międzysesyjnym:
14.12.2020 r. - Udział w Związku Gmin Regionu Słupeckiego
15.12.2020 r. – Uczestnictwo w obchodach Jubileuszów 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Burmistrz Gminy Zagórów
/-/ Roman Kulterman

