Sprawozdanie Burmistrza Kłodawy z działalności międzysesyjnej
oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Kłodawie .
________________________________________________________________
W okresie sprawozdawczym od 29 czerwca do 22 lipca 2010r. realizowałem następujące
zadania :

I. Ustaliłem projekty uchwał Rady będące przedmiotem obrad LII – dzisiejszej sesji .
II. Ustaliłem sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej podjętych w trakcie obrad LI sesji .

W czasie obrad LI sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 28 czerwca 2010r. Rada Miejska
w Kłodawie podjęła 5 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.
Jedna uchwała wysłana została do Związku Międzygminnego Koniński Region Komunalny
w Koninie.
Uchwały przekazane zostały do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu oraz
zainteresowanym jednostkom organizacyjnym w celu realizacji.

III.W zakresie gospodarki nieruchomościami
Nabycie nieruchomości
Wojewoda Wielkopolski przekazał na rzecz Gminy Kłodawa następujące nieruchomości decyzjami
z dnia:
17 listopada 2009r. nieruchomość stanowiącą nieużytki, położoną w Słupeczce - 1 działka o pow.
0,010ha;
13 listopada 2009r. nieruchomość stanowiąca drogę położona w Kłodawie- 1 działka o pow. 0,0197
ha;
16 listopada 2009r. nieruchomość stanowiącą grunty orne położoną w Kłodawie - 3 działki o pow.
0,1527 ha i 2 działki o pow. 2,6975 ha położone w Kłodawie stanowiące łąki i pastwiska
19 października 2009r. nieruchomość stanowiącą drogę położoną w Bierzwiennie Długiej Kolonii
– 1 działka o pow. 0,0400ha.
21 grudnia 2009r. nieruchomość stanowiąca łąkę, położona w Kłodawie - 1 działka o pow. 0,0543
ha

IV.W okresie sprawozdawczym wydałem 5 zarządzeń
–
–
–
–

–

Zarządzenie Nr 28/10 z 25.06.2010 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków
Dyrektora Szkoły w Bierzwiennej Długiej
Zarządzenia Nr 29/10 z 25.06.2010 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków
Dyrektora Szkoły w Dębinie
Zarządzenie Nr 30/10 z 29.06.2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na
2010 r.
Zarządzenia Nr 31/10 z 29.06.2010 r. zmieniające wytyczne do sporządzania arkuszy
organizacyjnych dla szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów szkół oraz przedszkola na
rok szkolny 2010/2011.
Zarządzenie Nr 32/10 z 12.07.2010 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej
położonej w Kłodawie i ustalenia stawki za dzierżawę.

V. W zakresie zamówień publicznych oraz funduszy
Zamówienia publiczne
1. W dniu 12 lipca 2010 roku została podpisana umowa z firmą A.P.A. ARCHES S.C. na
„Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji pod nazwą: Budowa
kompleksu C Zespołu Szkół nr 1 w Kłodawie”.
2. W sprawie udzielenia zamówienia na „Dostawę urządzeń systemu nagłośnienia Gminnego
Ośrodka Kultury w Kłodawie” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano
wykonawcę, z którym zostanie podpisana umowa.
3. W sprawie udzielenia zamówienia na „Transport kruszywa naturalnego łamanego
kamiennego przeznaczonego do remontu dróg gminnych na terenie gminy Kłodawa w roku
2010” prowadzonego w trybie zapytania o cenę wybrano wykonawcę, z którym zostanie
podpisana umowa.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE
W dniu 05.07.2010 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę, zgodnie z którą
Gmina Kłodawa otrzyma dofinansowanie w wysokości 10.000,00 zł na zadanie pn. „Remont
świetlicy wiejskiej w miejscowości Głogowa”

VI. W zakresie ochrony zdrowia
Centrum Usług Medycznych FADO z Gdyni w dniach 20-21 lipca 2010r przeprowadziło
w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie dla mieszkanek gminy Kłodawa badania mammograficzne
piersi w mammobusie. Badania dotyczyły kobiet w wieku od 50-69 roku życia. Z badań
skorzystało 400 mieszkanek Gminy Kłodawa.

VII. W za zakresie gospodarki wodno-ściekowej
W dniu 20 lipca 2010 roku Gmina Kłodawa złożyła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wniosek o dofinansowanie w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego inwestycji pod nazwą „ Budowa
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w mieście Kłodawa”. Obecnie wniosek podlega
procedurze oceny formalnej, która zgodnie z regulaminem konkursu trwa do 30 dni roboczych.
VIII.

W zakresie oświaty

W terminie od 11 do 20 lipca br. 37 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy
Kłodawa uczestniczyło w koloniach letnich organizowanych przez Burmistrza Kłodawy w
miejscowości Pyzówka k/Nowego Targu. W tym roku opiekunami kolonistów byli nauczyciele
i pracownicy Zespołu Szkół Nr 1 w Kłodawie. Uczestnicy kolonii mieli do dyspozycji w czasie
pobytu w górach gminny autobus szkolny wraz z kierowcą dzięki czemu była możliwość
uczestniczenia w licznych wycieczkach krajoznawczych.
VIII. Ponadto w okresie sprawozdawczym
1. W zakresie spraw mieszkaniowych

Dodatki mieszkaniowe
W miesiącu czerwcu 2010r. wypłacono 202 dodatków na kwotę 25.033,14 zł.
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