Sprawozdanie Burmistrza Kłodawy z działalności międzysesyjnej
oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Kłodawie .
________________________________________________________________
W okresie sprawozdawczym od 17 grudnia 2009r. do 22 stycznia 2010r. realizowałem
następujące zadania :
I. Ustaliłem projekty uchwał Rady będące przedmiotem obrad – XLV dzisiejszej sesji .
II. Ustaliłem sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej podjętych w trakcie obrad XLIII
i XLIV sesji .
W czasie obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Kłodawie, która odbyła się w dniu
17 grudnia 2009r. i XLIV sesji, która odbyła się 30 grudnia 2009r. Rada Miejska w Kłodawie
podjęła 11 uchwał. Wszystkie uchwały objęte zostały zakresem nadzoru Wojewody i przesłane do
Oddziału Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koninie, natomiast
uchwały objęte zakresem nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej przesłane zostały
do Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespół w Koninie.
Dwie uchwały zostały przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.
Uchwały przekazane zostały do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu oraz
zainteresowanym jednostkom organizacyjnym w celu realizacji.
III.W zakresie gospodarki nieruchomościami
NABYCIE NIERUCHOMOŚCI
Wojewoda Wielkopolski decyzją z dnia
–
–
–
–

15 września 2009r. przekazał na rzecz Gminy Kłodawa nieruchomości stanowiące drogi
położone w Cząstkowie – 7 działek o pow. 2,3453 ha,
17 sierpnia 2009r. nieruchomość stanowiącą drogę położoną w Bierzwiennie Dł. Kol.
o pow. 0,0040 ha,
20 sierpnia 2009r. nieruchomość stanowiącą drogę położoną w Górkach o pow. 0,0182 ha,
7 października 2009r. nieruchomość stanowiącą drogę położoną w Korzeczniku o pow.
0,0040 ha.
IV.W okresie sprawozdawczym wydałem 6 zarządzeń

–
–
–
–

Zarządzenie nr 78/09 z 8.12.2009 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych
położonych w Cząstkowie gm. Kłodawa
Zarządzenie nr 79/09 z 14.12.2009 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Kłodawa na 2010 rok
Zarządzenie Nr 80/09 z 15.12.2009 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz
z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
Zarządzenie Nr 81/09 z 16.12.2009 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz
z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
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–

Zarządzenie Nr 82/09 z 28.12.2009 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych
położonych w Cząstkowie gm. Kłodawa
Zarządzenie Nr 83/09 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kłodawa
na 2009 rok

V. W zakresie zamówień publicznych oraz funduszy
Zamówienia publiczne
1. Dostarczenie materiałów kancelaryjnych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek
i kserokopiarek.
6.01.2010 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na
wykonanie w/w zamówienia. Termin składania ofert ustalono na dzień 13.01.2010 roku.
W wymaganym terminie wpłynęły 4 ważne oferty. Otwarcia ofert dokonano w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy w Kłodawie. Ze względu na najniższą cenę, za najkorzystniejszą uznano ofertę
spełniającą wymogi formalne, złożoną przez Wykonawcę „EMIKA” Marek Kocik Grabieniec 56A
Turek z ceną ofertową 26.825,97 zł brutto.
Umowa z Wykonawcą została podpisana 20.01.2010 roku.
2. Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Kłodawa w roku 2010.
20.01.2010 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego na wykonanie w/w zamówienia. Termin składania ofert ustalono na dzień 27.01.2010
roku.
3. Wykonanie inwentaryzacji budynków i operatów szacunkowych ustalających wartość
lokali stanowiących własność Gminy Kłodawa dla ustalenia ceny ich sprzedaży.
20.01.2010 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego na wykonanie w/w zamówienia. Termin składania ofert ustalono na dzień 27.01.2010
roku.
Fundusze europejskie
1. W dniu 15.01.2010 roku Gmina Kłodawa złożyła ankietę weryfikacyjną wraz z załącznikami,
obejmującymi okres 2006 – 2008 w IV Edycji Konkursu“Teraz Polska” dla Gmin. Celem
Konkursu jest wyróżnienie z grupy ubiegających się samorządów i nominowanie do wyróżnienia
Godłem najatrakcyjniejszych i dynamicznie rozwijających się gmin w Polsce.
2. W dniu 15.01.2010 roku Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie rozliczył dotację z programu
rządowego „Radosna szkoła” 2009. W programie wzięło udział 6 szkół podstawowych z terenu
Gminy Kłodawa. Zakupione w ramach dotacji pomoce dydaktyczne, czyli duże, miękkie klocki,
miękkie piłki, materace do zabaw ruchowych, tory przeszkód, drabinki, materiały do integracji
zmysłowej i stymulacji wielozmysłowej, przyczynią się do kształtowania u dzieci umiejętności
motorycznych oraz umiejętności w zakresie koordynacji wzrokowo – ruchowej.
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W związku z zaleceniami wydanymi przez Komendę Powiatową Państwowej Straży
Pożarnej w Kole oraz wynikami ekspertyzy technicznej dokonanej przez rzeczoznawcą
budowlanego z dniem 30 stycznia br. budynek C Zespołu Szkół Nr 1 w Kłodawie zostanie
zamknięty dla uczniów. Zajęcia lekcyjne będą się odbywały w budynku A i B , w kilku
przypadkach zajęcia będą prowadzone na dwie zmiany. Ekspertyza techniczna wykazała ,
że budynek nie spełnia wymagań przeciwpożarowych , a stopień zużycia technicznego oceniono
na 65 %.
VI. Ponadto w okresie sprawozdawczym
1. W zakresie spraw mieszkaniowych

Sprawy lokalowe
I. W wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie Nr 319/09 z dnia 28 kwietnia 2009r.
zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Kłodawy Nr 37/09 z dnia 05.05.2009r.i Zarządzeniem
Burmistrza Kłodawy Nr 54/09 z dnia 07.07.2009r. został sprzedany na rzecz najemcy lokal
mieszkalny przy ulicy:
1.Boh. Września 1/15 za cenę 12.986,00 zł + podatek vat stawka zw, wraz ze zbyciem
na współwłasność ułamkową części gruntu za cenę 530,00 zł + podatek vat stawka zw
II . W wykonaniu uchwały nr 354/09 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 września 2009r. ,
zgodnie z Zarządzeniem Nr 68/09 Burmistrza Kłodawy z dnia 05 października 2009r. został
wynajęty w drodze ustnego przetargu nieograniczonego lokal użytkowy o pow. 15,43m2 - przy
ul. T. Kościuszki 12 w Kłodawie- z przeznaczeniem na świadczenie dla operatora publicznego
powszechnych usług pocztowych.
Umowa najmu lokalu została zawarta w Zarządzie Budynków i Usług komunalnych w Kłodawie
w dniu 13.01.2010r. z osobą wyłonioną w przetargu jako najemcą lokalu.
Cena osiągnięta w przetargu wyniosła wyniosła 10,10 zł + podatek vat 22% za 1m2 pow. lokalu .
Poczta Polska na podstawie między innymi -umowy najmu lokalu zawrze umowę agencyjną
na prowadzenie działalności pocztowej polegającej na świadczeniu usług powszechnych :
sprzedaży znaczków, przyjmowaniu listów różnego rodzaju, wydawaniu przesyłek pocztowych,
paczek ,usług umownych :np. przesyłek pobraniowych. oraz świadczeniu usług finansowych.
Zgodnie z informacją Najemcy lokalu- punkt pocztowy rozpocznie działalność 1 lutego 2010r.
III . Burmistrz Kłodawy przy udziale komisji mieszkaniowej ustalił listę osób zakwalifikowanych
do wynajmu lokalu mieszkalnego na rok 2010. Na liście tej znajduje się 5 wnioskodawców. Została
również ustalona gminna lista przydziału lokali socjalnych na rok 2010. Na liście tej znajduje się
6 wnioskodawców.
Lista lokali mieszkalnych i socjalnych została sporządzona w porządku alfabetycznym. Realizacja
listy uzależniona jest od ilości wolnych mieszkań oraz spełnieniu przez potencjalnych najemców
kryteriów zawartych w uchwale 201/08 Rady Miejskiej w Kłodawie w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy , w tym zasady
i kryteria wynajmowania lokali.
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złożyły wnioski o przydział lokalu z zasobów komunalnych. Na dzień 31.12.2009r. w rejestrze jest
umieszczonych 93 wnioskodawców: w tym 5 osób umieszczonych na liście osób
zakwalifikowanych do wynajmu lokali mieszkalnych i 6 osób umieszczonych na gminnej liście
przydziału lokali socjalnych na rok 2010.
Lista lokali socjalnych i mieszkalnych oraz rejestr potrzeb mieszkaniowych są jawne i zostały
wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Kłodawa i stronie internetowej Urzędu .
Dodatki mieszkaniowe
W 2009r. wypłacono: 2.493 dodatki na kwotę 325.751,30 zł tj. o 13.076,49 zł mniej niż w 2008r.
Średnia wysokość dodatku na gospodarstwo domowe wyniosła w 2009r. - 131 zł
W styczniu 2010r. wypłacono 200 dodatków na kwotę 26.105, 98zł.
2.W zakresie spraw samorządowych
Kontrola wewnętrzna
1. W dniach 17- 30.11.2009 została przeprowadzona kontrola rozliczenia dotacji udzielonej
samorządowej instytucji kultury- Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kłodawie. W dniu
1.12.2009 r został zakończony protokół z kontroli. W trakcie kontroli nie wydano wniosków
pokontrolnych.
2. W dniach 8 - 18.12.2009 została przeprowadzona kontrola finansowa 5% i zarządcza
działalności Zespołu Szkół nr 1 w Kłodawie za lata 2007 i 2008. W dniu 21.12.2009 r został
zakończony protokół z kontroli. W trakcie kontroli nie wydano wniosków pokontrolnych.
3. Od dnia 28.12.2009 r w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie została rozpoczęta
kompleksowa kontrola wewnętrzna działalności jednostki w latach 2007 i 2008.

Podatki
We wrześniu 2010r. o zwrot podatku akcyzowego ubiegało się 456 rolników na łączną
powierzchnię użytków rolnych 6.612,44 ha, z czego 1 wniosek został załatwiony negatywnie. Ilość
litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez
producentów rolnych faktur do wniosków to 250.182,27 litrów. Łączna kwota rocznego limitu
zwrotu podatku akcyzowego to 483.355,48 zł.
Wniosek do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego o przekazanie dotacji na wypłatę zwrotu
podatku akcyzowego został złożony na kwotę 212.654,93 zł. Wypłata zwrotu podatku akcyzowego
dla producentów rolnych nastąpiła w tej samej kwocie tj. 212.654,93 zł.
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1. W dniu 7 grudnia Stowarzyszenie „Solna Dolina” było uczestnikiem nagrania programu telewizyjnego pod tytułem „Euro- PROW- incja” realizowanego przez Telewizję Polską, Regionalny
Odział Poznań w ramach zlecenia Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Marszałka Województwa Wielkopolskiego. W nagraniu udział wzięli członkowie Zarządu, Rady, pracownicy oraz
zaprzyjaźnieni twórcy ludowi, artyści i członkowie zespołów ludowych. Piętnastominutowy
film został zaprezentowany w Telewizji Poznań. W nagraniu udział wzięli również : Senator
RP- Ireneusz Niewiarowski, Marszałek Wielkopolski- Marek Woźniak oraz Marian PoślednikPrezes Gościnnej Wielkopolski oraz Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
2. W grudniu Stowarzyszenie rozpoczęło projekt pod tytułem „Wykłady z klimatem”.
W partnerstwie z Koalicją Klimatyczną, Polskim Klubem Ekologicznym z Okręgu
Mazowieckiego, Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie, w dniu 14 stycznia 2010
roku została przedstawiona prezentacja, która jest częścią ogólnopolskiej kampanii „Wykład
z klimatem”. W ramach kampanii przeprowadzany jest cykl spotkań na temat zmian klimatu
z ekspertami w tej dziedzinie. Uczestnicy spotkania- łącznie 121 osób- uzyskali obszerną
wiedzę na temat globalnego ocieplenia oraz działań na rzecz ochrony klimatu podejmowanych
w Polsce i na świecie. Wykład zachęcał do podejmowania działań „dla klimatu” we własnym
zakresie i wskazywać konkretne możliwości jego ochrony w codziennym życiu. Wykład
w Kłodawie, pod honorowym patronatem Starostwa Powiatowego w Kole, Kutnowskiej
Hodowli Buraka Cukrowego Sp. z o. o., oraz Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów poprowadził
ekspert- pan Dominik Dobrowlski, przedstawiciel Koalicji Klimatycznej i Fundacji
EKOROZWOJU.
3. W dniu 30 grudnia 2009 r. został podpisany w Poznaniu aneks do umowy dotyczącej funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania w roku 2009 oraz złożony wniosek na funkcjonowanie
LGD w roku 2010.

Kultura
31 grudnia 2009r. / 1 stycznia 2010r. przed budynkiem urzędu zorganizowano dla mieszkańców
gminy uroczyste powitanie Nowego Roku połączone z zabawą i pokazem sztucznych ogni.
10 stycznia 2010 r. w hali sportowej Zespołu Szkół nr1 w Kłodawie odbył się koncert wieńczący
XVIII finał WOŚP . W koncercie uczestniczyli uczniowie szkół Gminy Kłodawa , tancerze
i wokaliści Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie oraz zaproszeni gości.
W trakcie trwającego ponad 4 godziny koncertu, przeplatanego licytacjami gadżetów przez scenę
przewinęło się około 200 wykonawców. Na widowni zasiadło około 400 widzów.
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hali sportowej. Zebrane pieniądze szef sztabu w towarzystwie Straży Miejskiej dostarczył do
oddziału PKO BPSA w Kłodawie
XVIII finał zorganizowali pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie. W akcję
zaangażowali się również Pracownicy Zespołu Szkół nr1 w Kłodawie , Młodzieżowa Drużyna
Pożarnicza (OSP Kłodawa)
OSTATECZNA ZEBRANA KWOTA TO 11 146,76 zł
19 stycznia 2010r. odbyła się uroczystość z okazji 65 rocznicy wyzwolenia Kłodawy z rąk
niemieckiego okupanta. Obchody odbyły się przed pomnikiem upamiętniającym śmierć żołnierzy
Armii Radzieckiej, gdzie delegacje kombatantów, uczniów szkół, mieszkańców oraz władz Gminy
Kłodawa złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze.
Przy pomniku wystawiono wartę harcerską, poczet sztandarowy Szkoły Nr 1 oraz poczet
sztandarowy kombatantów.
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