
Sprawozdanie Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego z działa|ności
w okrcsie od 14 lutego 2014 roku do 20 marca 2014 roku

1' 20.02.2014 roku wszczęto postępowanie o udzie|enie zamówienia pub|icznego

na rea|izację projeKu pt.: 
"Rozwój i promocja E-usług pub|icznych w Uzędzie Miejskim

w Lidzbarku Warmińskim - etap 2", pzekazując Uzędowi Pub|ikacji Wspó|not Europejskich

ogłoszenie o zamówieniu oraz zamieszeając ww ogłoszenie na stronie internetowej

Zamawiającego i na tab|icy ogłoszeń w Uzędzie Miejskim' W dniu 22-02.2014 roku

ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Dzienniku Uzędowym Unii Europejskiej.

W Ęm samym dniu zamieszczono również ogłoszenie o zamówieniu i specyfikację istotnych

warunków zamówienia na stronie intemetowej Zamawiającego, a ogłoszenie o zamówieniu

zamieszczono także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim.

Termin składania ofeń uptywa w dniu 02.04.2014 roku.

2. 21-02.2014 roku wszczęto postępowanie o udzie|enie zamówienia pub|icznego na:

Utrzymanie zie|eni miejskiej w Lidzbarku Warmińskim, zamieszczając ogłoszenie

o zamówieniu W Biu|etynie zamówień Pub|icznych i na tab|icy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim

oraz na stronie intemetowej Zamawiającego Dodatkowo w tym samym dniu na stronie

internetowej Zamawiającego zamieszczono speryfikację istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofeń uptynął w dniu 03.03.20.14 roku. W wyznaczonym terminie złoilono

oferty następujących wykonawców:

1) Tena Bogusław A|binowski, u| Piastowska 4' 66620 Gubin. Ww Wykonawca złożył

ofertę na:
- Zadanie nr 3 - Dostawa i montaż wiszących donic i konstrukĄi kwiatowych wraz z ich

ukwieceniem, z ceną wynoszącą| 43'441,47 zł brutto.

2) Pzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z oo., 11-100 Lidzbark Warmiński,

u|. Dantyszka 13' \^/w. \AĄkonawca złożył ofeńę na:
. Zadanie nr 1 - Pie|ęgnacja terenów zie|eni miejskiej, z ceną wynoszącą:

81.995'50 zł brutto'
. Zadanie nr 2 - Dostawy, sadzenie i pie|ęgnacja roślin ozdobnych, z ceną wynoszącą:

71 378'90 zł brutto

3) slGNsKA S.A., u|. Gen' Józefa ZĄąeka 9, 01-518 Warszawa.Ww. Wykonawca

złożył ofertę na:

- Zadanie nr ,1 - Pie|ęgnacja terenów zieleni miejskiej, z ceną wynoszącą:

90.332'00 zł brutto.
. Zadanie nr 2 - Dostawy, sadzenie i pielęgnacja roś|in ozdobnych, z ceną wynoszącą:

92 750'00 zł brutto
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W zakresie zadania nr 2 . Dostawy, sadzenie i pie|ęgnacja roś|in ozdobnych w dniu

05'03.2013 roku postępowanie unieważniono na podsEwie ań. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

z powodu ceny najkozystniejszej oferty, która pzewyżzszyła kwotę, jaką zamawiający

zamierzał przeznaeyć na sfinansowanie zamówienia w ww' zakresie. Cena wykonania

zamówienia w zakresie zadania nr 2 w ofercie z n{niŻszą ceną wynosiła 71.378,90 zł

Kwota, którą zamawia1ący zamieza| p|zeznaęyć na sfinansowanie zamówienia w zakresie

zadania nr 2 wynosiła 62'000,00 złotych brutto.

W dniu .12.03'2014 roku zawańo umowę z Pzedsiębiorstwem Gospodarki Komuna|nej Sp.

o.o., z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim na zadanie nr 1 - Pie|ęgnacja terenów zie|eni

miejskiej. Cena wykonania zamówienia, zgodnie z zawaftą mową wynosi: E1'995,50 zł

brutto. Termin rea|iaĄi pzedmiofu umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2014

roku.

W dniu ,l9.03.2014 roku zawaio umowę z Terra Bogusław Albinowski, z siedzibą w Gubinie

na zadanie nr 3 - Dostawa i montaż wiszących donic i konstrukcji kwiatowych wraz z ich

ukwieceniem. Cenawykonaniazamówienia, zgodnie zzawaftąmowąwynosi: 43.441,47 zlt

brutto. Termin realizacji pzedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 3'1 .'12.2014

roku.

3.2802.2014 roku zawańo umowę z Pracownią Usfug Projektowych, |nwesĘcyjnych,

Konserwacji Zabytków "HoT' Tomasz ołdytowski, u|' Wiewiórcza 2A' 16-030 Supraś| na

spo|ządzenie operatu uzdrowiskowego d|a Lidzbarka Warmińskiego Zgodnie z zawańą

umoWą:

1) Cena ryczałtowa za wykonanie pzedmiotu umowy wynosi: 65',190,00 zł brutto

2) Termin rea|iaĄi pŻedmiotu umowy:
- etap 1 : p|zygotowanie załoień do operatu uzdrowiskowego i ich uzgodnienie - do 7 tygodni,

|icząc od daty podpisania umowy,
- etap 2: opracowanie komp|ehego operatu uzdrowiskowego - do 16 tygodni, licząc od dnia

uzyskania przez Zamawiającego świadectw potwierdzających w.taściwości lecznicze

natura|nych surowców |eczniczych i wtaściwości |eczniczych k|imatu oraz przyjęciu pzez

Zamawiającego załoŻeń do operatu i zawarcia stosownych porozumień.

4' 03 03.2014 roku wszczęto postępowanie o udże|enie zamówienia pub|icznego na:

opracowanie dokumentacji technicznej d|a projektu pt.: "Budowa i zakup wyposażenia

wie|ofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjno-spońowej przy u|. Bańoszyckiej w Lidóarku

Warmińskim", zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w Biu|eĘnie Zamówień

Pub|icznych i na tab|ic1 ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz na stronie intemetowej

Zamawiającego. Dodatkovro w tym samym dniu na stronie intemetowej Zamawiającego

zamieszczono speryfikację istotnych warunków zamówienia. Termin składania ofeń upłynął

w dniu 1 1 .03.2014 roku.



W wyznaczonym terminie złożono oferty następująrych wykonawców:

1) Pzedsiębiorstwo Projektowania i Usług tnwesĘcyjnych '|NWESTPROJEKT
Sp. z o.o., ,|$269 BiaĘstok, u|. Waszyngtona22,z ceną ryczaftową wynoszącą:

183.27o,0o zł brutto.

2) Pzedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo- Hand|owe "V|TARo" Wojciech
Jędzejczyk' Dziepołć 3' 97-500 Radomsko, z ceną ryczałtową wynoszącą: .t47.600,00 zł
brutto.

3) Pracownia Projektowa ńKoN" Anna Ceynowa, 10472 o|sĄn, u|. E|bląska 125,

z ceną ryczałtową wynosząĘ: 98.600,00 zł brufto.

W dniu 19 03.2014 roku wybrano ofeńę Pracowni Projektowej ńKoN" Anna Ceynowa

z siedzibą w o|sztynie jako ofeńę najkorzystniejszą niepod|egającą odzuceniu' a cena

ryczałtowa brutto zawańa w ofercie ww. Wykonawcy, nie pŻeryżZsza kwoĘ, którą
Zamawid\ący zamieza przenaczyć na sfinansowanie pzedmiotowego zamówienia' Kwota
którą Zamawid|ący zamieza przeznaeyć na sfinansoraranie przedmiotowego zamówienia
wynosi: 100.000,00 zł brufto.

5. 03.03.20.14 roku wszczęto postępowanie o udzie|enie zamówienia pub|icznego

na Udzie|enie długoterminowego kredytu w kwocie: 5719 974,00 PLN na pokrycie
p|anowanego deficytu budżetu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński w 2014 roku i spłatę
wcześniej zaciągniętych kredytów, pzekazując Uzędowi Pub|ikacji Wspó|not Europejskich
ogłoszenie o zamówieniu oraz zamieszczając ww. ogłoszenie na stronie intemetowej
Zamawiającego i na tablicy ogłoszeń w Uzędzie Miejskim. W dniu 07.03.20.|4 roku
ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Dzienniku Uzędowym Unii Europejskiej.
W tym samym dniu zamieszczono również ogłoszenie o zamówieniu i specyfikację istotnych
warunków zamówienia na stronie intemetowej Zamawiającego, a ogłoszenie o zamówieniu
zamieszczono także na tab|icy ogłoszeń w Uzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim.

Termin składania ofeń upływa w dniu 15 04.2014 roku.

6. 07.03.2014 roku wszczęto postępowanie o udzie|enie zamówienia pub|icztego na:
Dostawy, sadzenie i pie|ęgnację roś|in ozdobnych, zamieszczając ogtoszenie

o zamówieniu w Biu|etynie Zamówień Pub|icznych i na tab|icy ogłoszeń w Uzędzie
Miejskim oraz na stronie internetowej Zamawiającego. Dodatkowo w tym samym dniu na

stronie intemetowej Zamawiającego zamieszczono speryfikację istotnych warunków

zamówienia' Termin składania ofeń upłynął w dniu 17.03'2014 roku. W ww terminie, złojrono

ofeńę następującego wykonawcy: Pzedsiębiorstwo Gospodarki Komuna|nej Sp. z o.o.,

11-100 Lidzbark Warmiński, u|. DanĘszka 13, z ceną wynoszącą: 6.l .990,80 zł brutto.
W dniu 18.03.2014 roku wybrano ofeńę ww' wykonawcy jako ofeńę najkozystniejszą

złożonąw pŻedmiotowym postępowaniu, niepod|egająę odzuceniu, a cena brutto zAwarta
w ofercie ww. Wykonawcy, nie pzewyższa kwoty' którą ZamawiĄący zamieęa pzeznaeyć
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na sfinansowanie pŻedmiotowego zamówienia. Kwota, którq Zamawiający zamieza

pzeznac.zyć na sfinansowanie ww. zamówienia wynosi: 62.563'00 złotych brutto

7. 13 |utego 2014 roku rozstrzygnięto z wynikiem negatywnym Ipzetarg uśny

nieograniczony na spŻedaż wo|nego |oka|u mieszka|nego nr 7 położonego w budynku pzy

u|. Kresowej 2a o powiezchni użytkowej 20,35 m2 wraz z udziałem w gruncie, tj. w działce

nr 7-247. cena wywoławcza: 36.081'00 zł.

8. 19 lutego 2014 roku sprzedano w drodze bezpzetargowej na rzecz najemcy lokal

mieszkalny położony w budynku pzy u|. Kresowej 11/1 o pow. 52,54 m2 za cenę
,l5.506'19 zł.

9. 26 |utego 2014 roku spzedano w drodze be4rzetaęowej na zec.z najemry |oka|

mieszka|ny położony w budynku przy u|. Konstytucji 3 Maja 8/2 o pow. 53.00 m2 za cenę

35'304'80 zł.

10. 12 marc.a 2014 roku rozstrzygnięto z wynikiem negatywnym || pŻetarg ustny

nieograniczony na spŻedaż wolnego loka|u mieszka|nego nr 2 położonego w budynku przy

u|. Wiejskiej 79 o powiezchni użytkowej 21,03 m2 wraz z udziałem w gruncie, tj w działce

ff 9-12h1. Cena wywoławcza: 29.zt08'00 zł'

11. 19 marca 20.14 roku sprzedano w drodze be4zetargowej na rzecz najemców

następujące |oka|e mieszka|ne:
- u| Kard. S. Wyszyńskieg o 31t2 o pow 52,52 m2 za cenę 12.838,14 zł,

- u|. Konstfucji 3Maja612o pow. 78,68 m2 za cenę 21 1Q7,42zł.

12. 14 marą 2o14 roku przeprowadzono ustny pŻetarg nieograniczony na oddanie

w użytkowanie wieczyste działki gruntu położonej pzy u|icy Generała Jarosława

Dąbrowskiego, oznaczonej w obrębie 2 numerem Z11 o powiezchni 7.820 m2

z pŻezr,|aczeniem pod zabudowę usługowo - mieszka|ną i usta|ono nabywcę który

zaoferował najwyższą cenę w wysokości 390.334'00 zł + 23o/o vAT .

13. 20 marca 2014 roku przeprowadzono ustny pŻetarg ograniczony na spzedaż działki

gruntu położonej pzy u|iry Ro|nej, oznaczonej w obrębie 3 numerem 100/1 o powiezchni

155 m2 z pzeznaczeniem na |epsze zagospodarowanie już posiadanej działki i usta|ono

nabywcę który zaoferował najwyższą cenę w wysokości 8.1 31 '00 zł + 23o1o yo, .

14.28 marca 20.14 roku ogłoszono pŻetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie

wieczyste 3 działek gruntu położonych w Lidzbarku Warmiński przy ulicy Henryka

Wieniawskiego, oznaczonych numerami ewidencyjnyni: 21Ot5 o powiezchni 1.781 m2,

21ot6 o powieŻchni 2.024 m2, 21oft o powiezchni 2.378 m2, z pŻeznaczeniem pod

zabudowę mieszkalną jednorodzinną.

15. 10 kwietnia 2014 roku ogłoszono drugi przetarg ustny nieograniczony na oddanie

w użytkowanie wieczyste 3 działek gruntu położonych w Lidzbarku Warmiński pzy u|icy

Mazurskiej, oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 16/3 o powiezchni 902 m2, 16/8



o powierzchni ,1..195 m2' 16/,|0 o powiezchni 856 m2 ijednej działki położonej pzy

ulicy Stanisława Moniuszki oznaczonej numerem 19412 o powiezchni 758 m2,

z przeznaęeniem pod zabudowę mieszka|ną jednorodzinną.

16. 24 kwietnia 2014 roku ogłoszono drugi pzetarg ustny nieograniczony na oddanie

w użytkowanie wieczyste działek gruntu położonych w Lidzbarku Warmiński pzy ulicy:

Stanisława Konarskiego oznaczonych numerami anvidencyjnymi: 5/36 o powiezchni 1.102

m2 i 6t17 o powierzchni 1.130 m2, przy u|icy Mieczysława Ka|inowskiego nr 68/10

o powiezchni 1.578m2 ipzy u|icy Generała Józefa Bema nr68/1.1 o powiezchni ,1581m2,

z p|zeznaeeniem pod zabudowę mieszka|ną jednorodzinną

17. 10 kwietnia 2o,|4 roku ogłoszono || pzetarg ustny nieograniczony na spŻedaż

n/w nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, potożonych w obrębie

Kłębowo nad jeziorem Symsar:
- działka niezabudowana oznaczona numerem 1o0l77 o powierzchni 2292m2 wraz

zudziałem w częściach wspó|nych - teren pola namiotowego,
. działka zabudowana domkiem |etniskowym nr 41, oznaeona numerem 100/63
o powiezchni 812 m2 wraz z udzia|em w częściach wspó|nych - teren zabudowy |etniskowej,
- dziaka niezabudowana oalaczona numerem 100/62 o powiezchni 605 m2wraz z udziałem
w częściach wspó|nych - teren projektowanych usług gastronomicznych.

18. 28 marca 2014 roku ogłoszono pŻetarg ustny ograniczony na oddanie w użytkowanie
wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku Warmiński pzy ulicy Cichej,
omacmnej numerem ewidencyjnym 60112 o powiezchni 1.659 m2, z pzeznaczeniem

na |epsze zagospodarowanie już posiadanych działek

19. Ustanowiono służebność pzesyfu d|a Po|skiej Społki Gazownictwa.

20, Zawaio 54 umowy na wydzieżavienie gruntów na ce|e upraw i 31 umów na inne ce|e
(gaaże, budynki gospodarcze, składowe itp.).

21. 19 marca 2014 zawańo umowy swzedaży nieruchomości położonych

w miejscowości Kłębowo:
- Udział 1l7 w dzialtce 100/151 zabudowanej domkiem |etniskowym nr 118 tniva|e łliązanym

z gruntem wrazz udziałem w częściach wspó|nych:

cena sprzedaży: 8.762,78 zł.
. Udział 1ft w działce 100/151 zabudowanej domkiem |etniskowym nr ,|.|9 truva|e zliązanym

z gruntem wraz z udziałem w częściach wspó|nych:

Cena spzedaży : 8.81 2'7 8 zł.
- Udział 1ft w dziattce 100/151 zabudowanej domkiem |etniskowym nr 120 trwa|e związanym

z gruntem wraz z udziałem w częściach wspó|nych. Cena spzedaży:8.762,78 zł.
. Udział 1l2 w działe 100/43 zabudowanej domkiem |etniskowym nr 53b tma|e związanym

z gruntem wrazzudziałem w częściach wspó|nych. Cena sprzedaŹy: 12 395'9.1 zł.
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22. Łącznie z $tułu zbycia nieruchomości uzyskano kwotę w wysokości 123.490'80 zł

brutto.

23' 28.02'2014 roku Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w o|szĘnie zaakceptował dwudziesty drugi wniosek o 'płatność. Kwota poniesionych

wydatków objęĘch wnioskiem uznanych za kwa|ifikowalne wyniosła 226 212,87 zł, |$ota

do refundasi to 192.280'93 zł. V[datki objęte wnioskiem dotyczą wydatków zwią?anych

z rea|izaĄą Zadania 4 1 Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kana|izacji deszczowej d|a

obszaru W okolicach u|. Mazurskiej oraz wydatków nazafądzanie projektem.

24'TrwĄą roboty budow|ane oraz nadzór nad rea|izaĄą nw inwestycji:

1)Zadania 5.1 odwodnienie w Ęonie uIic Świętochowskiego /Pilsudskiego/ Poniatowskiego;

Zadania 6.2 Budowa sieci kanalizacji sanitamej i deszczowej w reionie ulic Polna- Majowa

wraz z modernizacją odpływu ścieków z ulic Astronomów, Warszawskiej' Po|nej' Majowej

i Ro|nej; zada^ia 6.3 Budowa sieci kana|izacji deszczowej ulic Spółdzie|ców, ogrodowej,

Kościuszki; Zadania 91 Budowa sieci wodociągowej w oko|icach ul. o|sztyńskiej/

Dąbrowskiego; Zadania 9.2 Budowa sieci wodociągowej w oko|icach u|. Wiejskiej'

- Zadanie 5.1 - prace budow|ane zakończono 27 09.201 3 roku.

. Zadanie 6.3 - prace budow|ane zakończono 30.06.20,t 3 roku.

-Zadanie 9'1 - w dniu28.11.2013 roku została wydana decyzja o pozwo|eniu na budowę,

w dniu 14.03.20.|4 roku został przekazany teren budowy d|a \Ałlkonawcy, rozpoczęto roboty

budow|ane nlięane z budową wodociągu na u|. o|szĘńskiej oraz na u|. Dąbrowskiego.

. Zadanie 9.2 _ w dniu 27.11'2013 roku została wydana decyzja o pozwo|eniu na budowę'

w dniu 14.03 2014|', został pfekazany teren budowy d|a \Alkonawcy, rozpoczęto roboty

budow|ane zwią7ane z budową wodociągu w oko|icach u|iry \Mejskiej'

- Zadanie 6.2 - \Ałkonawca otŻymał od |nŹyniera Kontraktu po|ecenie podŹe|enia Zadania

6.2 na || etapy: I etap - obejmująry u|icę Rolną, Po|ną i Astronomów - w dniu 19.12.2013

roku została wydana decyĄa o pozwo|eniu na budowę' w dniu 17.02.2014 roku Wykonawca

rozpoeĄ prece budow|ane w Ęonie u|ic Ro|nej i Majowej' trwa kontynuacja rozpoczętych

robót. || etap . obejmujący ulicę Warszawską - vwkonawca w zwią3ku z pzedfużająrymi się

uzgodnieniami został zobowiązany do opracowania || wańantu projehu budow|anego.

P|anowany termin zakończenia całej inwestycji w zakresie powyższych zadań to 31 12.2014

roku WYKONAWCA: PTSB PYZAK Mirosław Pyzak, u|. Dąbrowskiego 11, 11-100 Lidzbark

Warmiński.

2) Zadania 4 ,1 Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kana|izacji deszczowej dla obszaru

w okolicach ul. Mazurskieji hdania 4.2 Pzebudowa odcinka sieci sanitamej wraz

z modernizacją istniejącej sieci kana|izacji deszczowej w Ęonie u|ic Zamkowej i zie|onej.

W dniu 29..10.2013 roku podpisano z V1Ąkonawcą aneks wydfuŹający termin zakończenia

rea|izacji Zadań 4.1 - 4.2 do dnia 31,12.2013 roku Konieczność wydfużenia realizacji



podyktowana była pzedfużającymi się uzgodnieniami branżowymi oraz ko|izjami z istniejącą

infrastrukturą

- Zadanie 4'1 - w dniu 19.12,2013 roku \Ałlkonawą zakończył prace budow|ane w Ęonie

u|iry Mazurskiej, w dniu 23.12'2013 roku wystawiono Świadectwo Pzejęcia.
- Zadanie 4.2 - w dniu 23.09.2013 roku zostata wydana decyĄa o pozwo|eniu na budowę

pzez Starostę Lidzbarskiego, w dniu 29.11.2013 roku zośała wydana decyzja o pozwoleniu

na budowę pŻez Wojewodę Warmińsko.Maa.lrskiego. obecnie, prace budow|ane w rejonie

u|' Zamkowej zostały wstzymane ptzez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego

Konsenvatora Zabytków z o|sztyna. Truvają badania archeologiczne nadzorowane pfez

WKz. WYKoNAWCA: Pzedsiębiorstwo Robót Sanitamych i WodnoMe|ioraryjnych

"EKoMEL" Sp. z o.o'' u|. Kopemika 8a, .|4-100 ostóda.

3) 7adania: 10.2 Budoła kana|izacji sanitamej w u|. Wodnej; Zadanie 10.3 Budowa

kanalizacji sanitamej w u|. Nowej, Słowackiego oraz kana|izai1i deszczowej w u|' Nowej;

Zadanie 10.4 Budowa kanalizacji sanibmej w ul. Konopnickiej; Zadanie 10.7 Budowa

kana|izacji sanitamej w u|. Pionieów: zadanie .t0.9 Budowa kana|izacji sanitamej

w u|. \Mś|anej: Zadanie 10 10 Modemizacja odpĘwu ścieków sanitarnych ideszczowych

z Ęonu u|. Bańoszyckiej w Lidzbarku Warmińskim:
- Zadanie,|0.2 - prace budow|ane zakończono 30 10.2013 roku w |utym br. mieszkańry u|iry

Wodnej dosta|i informację o moż|iwości rozpoczęcia procedury podłączenia nieruchomości

do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitamej.
- Zadanie 10.3 - w dniu 27.09.2013 roku została wydana decyzja o pozwo|eniu na budowę

pŻez starostę Lidzbarskiego' w dniu22.01.2014 roku zosta|"a wydana decyĄa o pozwo|eniu

na budowę pzez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.
- Zadanie 10'4 - w dniu 22-o8.2013 roku została wydana decyzja o pozwo|eniu na budowę,

wdniu .|8.10.20.|3 roku został pzekazany Wykonawcy p|ac budowy. W dniu 02'12.2013

roku Wykonawca rozpoczął rea|izację prac budow|anych pzy ul. Konopnickiej (za

Powiatowym Uzędem Pracy) -tnła kontynuacja rozpoczętych robót.
- Zadanie 10.7 - w dniu 09.08.20,|3 roku została wydana decyzja o poanro|eniu na budowę,

w dniu 03.03.2014 roku pzekazano Wykonawcy plac budowy, a 10.03.2014 r. Wykonawca

rozpoeął i kontynuuje roboty budow|ane związane z wykonaniem kana|izacji sanitarnej na

u|. Pionieńw
- Zadanie 10.9 - w dniu 22,08.2013 roku została vvydana decyzja o pozwo|eniu na budowę,

wdniu .18.10.2013 roku został pzekazany Wykonawcy p|ac budowy. W dniu 12.11.2013

roku prry u|' Hożej, Wykonawca rozpoczął prace budow|ane. Prace w Ęm Ęonie miasta

mtiązane były z koniecznością wykonania ww. inwestycji w zakresie pŻedmiotowej u|icy,

przed zakończeniem robót w ramach odrębnej inwestycji "Rewita|izacji centrum starego
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miast]a w Lidzbarku Warmińskim" obecnie vwkonawca kontynuuje prace budow|ane

na Ęłach u|iry Hożej.
- Zadanie 10.10 - w dniu 29.11 .2013 roku została wydana decyĄa o poan'oleniu na budowę

pzez Starostę Lidzbankiego, w dniu 11'02.2014 roku zostata wydana decyĄa o poało|eniu

na budowę pzez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. P|anowany termin zakończenia

inwestycji 30.10.2014 roku. \A/YKOI.|AWCA: Pzedsiębiorstwo Robót Sanitarnych i Wodno-

Me|ioracyjnych "EKoMEL" Sp. z o.o., u|. Kopemika 8a, 14-100 osfóda.

2s' 01.03.2014 roku opub|ikowano w Dzienniku Uzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie

o zamówieniu na V[konanie wg Warunków Kontraktowych F|D|C (Czerwona Książka):

Zad.7. Modemizacja stacji uzdahiania wody przy ul. Kalinowskiego oraz Zad. 8.

Modemizacja sieci wodociągowej w obrębie skzyŹowania u|. Mławskiej, Wejskiej

i u|' Kopemika. Tnła procedura pzetargowa.

26. W dniach .|7 |utego -7 marcA 2014 roku przeprowadzono p|anową kontro|ę Gimnazjum

Nr 1 w Lidzbarku Warmińskim, mającego siedzibę przy u|. Szko|nej 2a w Lidzbarku

Warmińskim w zakresie: prawidłowości dysponowania pzyznanymi szko|e środkami

budżetowymi oraz pozyskanymi pzez szkolę środkami pochodzącymi z innych źródeł,

a także gospodarowanie mieniem za 2013 rok' Usta|enia kontro|ne zostaną zawańe

w protokole kontroli.

27. 15 |utego 2014 roku odbyły się Mist|zostwa Województwa Kadetów i Juniorów w zapasach

w stylu klasycznym pod honorowym patronatem Burmistza Lidzbarka Warmińskiego, Ańura

Wajsa.

28. 28 |utego 20,|4 roku w Lidzbarskim Domu Ku|fury odbyła się V|| Ga|a osobowości

Lidzbarka Warmińskiego. Uroczystego otwarcia dokonał Burmistz Lidzbarka Warmińskiego.

Ańura Wajsa.

29. 07 marca 2014 roku w Lidzbarskim Domu Ku|tury odbyĘ się XXX-te Jubi|euszowe

.KaŻuki - WiIniuki".

30' 15 marca 2014 roku w Lidzbarskim Domu Ku|tury odbyty się Jubi|euszowe Dni Tarasa

Szewczenki w dwuletnią rocznię Urodzin poety.
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