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Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie 

od 5 grudnia 2018r. do 28 stycznia 2019r. 

przedstawione na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 stycznia 2019r. 
 

 

Z zakresu inwestycji gminnych:  

1. W dniu 20 grudnia 2018r. z Województwem Lubelskim podpisano umowę na 

dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa budynku zabytkowej dzwonnicy – 

adaptacja na funkcje społeczno-kulturalne z terenem przyległym w Kazimierzu 

Dolnym”. Projekt, którego wartość całkowita wynosi 1 063 511,65 zł będzie 

współfinansowany w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna 

Działanie 13.3. Rewitalizacja obszarów miejskich RPO WL na lata 2014 – 2020 

w kwocie nieprzekraczającej 579 135,84 zł (85%) w formie płatności ze środków 

EFRR oraz w kwocie nieprzekraczającej 68 133,62 zł (10%) w formie dotacji 

celowej.    

2. W dniu 31 grudnia 2018r. podpisano umowę na dowożenie i odwożenie 

uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Kazimierz Dolny wraz  

z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu z firmą RAGO Sp. z o.o.  

z Jeziorzan. Umowa została zawarta do końca roku szkolnego, tj. do 21 czerwca 

2019r. Kwota umowy wynosi 97 792,80 zł brutto.   

3. W dniu 3 stycznia 2019r. podpisano umowę z firmą Zakład Elektronicznej 

Techniki Obliczeniowej ZETO Sp. z o.o. z Lublina na dostawę sprzętu oraz 

oprogramowania  dedykowanego obsłudze posiedzeń Rady Miejskiej. W ramach 

umowy został wdrożony system eSesja, zainstalowano system transmisji i 

nagłośnienia posiedzeń, zakupiono niezbędny sprzęt oraz przeprowadzono 

szkolenia dla pracowników oraz radnych. Koszt realizacji umowy wynosi  

50 186,46zł brutto. 

4. W dniu 4 stycznia 2019r. została podpisana umowa z firmą Albit Sp. z o.o.  

z Piaseczna na dostawę 12 laptopów z oprogramowaniem oraz rzutnika  

z ekranem na potrzeby projektu „Kazimierz Dolny w sieci”. Kwota całego 

zadania wyniosła 44 063,52 zł brutto. 

5. W dniu 7 stycznia 2019 r. podpisano umowę z Firmą Projektowo-Wykonawczą 

SANITMAL inż. Arkadiusz Malik z Lublina na opracowanie projektu rozbudowy 

sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrówka – kwota umowy to 11 685,00 zł 

brutto. Termin wykonania dokumentacji to 30 kwietnia 2019 r. 

6.  Zlecono wykonanie instalacji centralnego  ogrzewania w budynku świetlicy                                          

w Jeziorszczyźnie. Wykonawca robót: Zakład Usług Sanitarnych, CO, 



Gazowych, Budowlanych A. Cholewa z Kazimierza Dolnego. Koszt robót 

wyniesie 6 396,00 zł brutto. Zadanie inwestycyjne realizowane w ramach 

funduszu sołeckiego sołectwa Jeziorszczyzna.   

 

Inne: 

1. Zarządzeniem Burmistrza w dniu 18 stycznia 2019r. powołano zespół 

zadaniowy do spraw Liceum Ogólnokształcącego w Gminnym Zespole Szkół  

w Kazimierzu Dolnym. Zespół ma za zadanie rozpoznać i ocenić realne 

możliwości reaktywowania liceum, w szczególności przeprowadzenie 

skutecznego naboru do tej placówki.    

2. W dniu 21 stycznia 2019r. odbyło się robocze posiedzenie Rady Kultury, która 

będzie miała charakter ciała opiniodawczo-doradczego Burmistrza w kwestiach 

związanych z organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej na terenie 

gminy. Rada zostanie powołana po wypracowaniu szczegółowych zasad jej 

działania oraz zadań jej przypisanych.    

3. Z dniem 24 stycznia 2019r. została zawarta umowa na przeprowadzenie audytu 

finansowego w Kazimierskim Ośrodku Kultury, Promocji i Turystyki, Urzędzie 

Miasta w Kazimierzu Dolnym oraz Miejskim Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. 

Usługę wykona firma Igor Grzejdziak Finansowanie Inwestycje Strategie 

Transakcje z Kątów Grodziskich za kwotę 12 300,00 zł brutto.    

 

W ramach obowiązków służbowych uczestniczyłem w następujących 

spotkaniach: 

 

9 stycznia  

– rozmowy z p. Meirem Bulka z Izraela - przedstawicielem jednej z rodzin 

wyznania mojżeszowego w sprawie upamiętnienia terenu dawnego cmentarza 

żydowskiego przy ul. Lubelskiej w Kazimierzu Dolnym, 

- spotkanie z planistą p. Andrzejem Zastawnikiem z Krakowa, przygotowującym 

na zlecenie gminy projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla 

Kazimierza Dolnego, Cholewianki, Okala i Mięćmierza oraz trzy projekty zmian 

indywidualnych w planie – omówienie stanu ich zaawansowania; 

  

10 stycznia  

– spotkanie z planistką z firmy Abakus z Kielc, która przygotowuje projekty 

planów zagospodarowania przestrzennego dla północowschodniej części gminy 

(Bochotnica, Parchatka, Zbędowice oraz Wierzchoniów, Witoszyn, 

Skowieszynek, Rzeczyca, Rzeczyca Kolonia) – omówienie stanu ich 

przygotowania; 

- rozmowy z osobami zatrudnianymi jako opiekunki podczas przewozów dzieci i 

młodzieży do szkół i przedszkola na terenie gminy; 



 

11 stycznia – wizyta w dwóch schroniskach dla bezdomnych zwierząt (Puławy, 

prowadzone przez Zakład usług Komunalnych w Puławach oraz Bronice 

prowadzone przez firmę Canvet), zapoznanie się z zakresem świadczonych usług 

oraz warunkami w jakim przetrzymywane są zwierzęta; 

         

14 stycznia  

– kolejne rozmowy z przedstawicielami firmy T-Mobile w sprawie realizacji  

projektu Smart City, 

- spotkanie z p. Mirosławem Milewskim, właścicielem firmy DEMA Promotion 

dotyczące współorganizacji kolejnej IV edycji majowych Biegów Papieskich w 

Kazimierzu Dolnym; 

 

16 stycznia  

- rozmowy z p. Wiesławem Smyrgałą dyrektorem Regionalnego Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Puławach w sprawie dofinansowania organizacji 

Festiwalu Orkiestr Dętych; 

- spotkanie ze Starostą Puławskim p. Danutą Smagą w sprawie realizacji 

wspólnych zamierzeń inwestycyjnych w roku 2019, 

- rozmowy z p. Markiem Wieczorkiem prezesem Lubelska.TV dotyczące  

nawiązania ewentualnej współpracy; 

 

23 stycznia - spotkanie z p. Leszkiem Dyrdą – Prezesem Zarządu ZOZ Medical 

w Puławach w sprawie możliwości utworzenia w Kazimierzu Dolnym pracowni 

rehabilitacji świadczącej usługi w ramach kontraktu z NFZ dla mieszkańców 

gminy;    

 

25 stycznia  

– wyjazd z radnymi - przedstawicielami RM w Kazimierzu Dolnym do schronisk 

dla zwierząt – zapoznanie radnych z warunkami życia zwierząt  

w schronisku w Puławach i w Bronicach; 

- rozmowy z p. Andrzejem Królikowskim pomysłodawcą i organizatorem 

imprezy „Skrzydła nad Kazimierzem”, dotyczące jej tegorocznej edycji.  

 

   

W styczniu br. uczestniczyłem także w kilku walnych zebraniach 

sprawozdawczych przeprowadzonych w jednostkach Ochotniczych Straży 

Pożarnych w Bochotnicy, Dąbrówce, Kazimierzu Dolnym, Wierzchoniowie oraz 

Witoszynie.    

 


