Sprawozdanie Burmistrza Kłodawy z działalności międzysesyjnej
oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Kłodawie .
________________________________________________________________
W okresie sprawozdawczym od 23 lipca do 29 sierpnia 2010r. realizowałem następujące
zadania :
I. Ustaliłem projekty uchwał Rady będące przedmiotem obrad LIII – dzisiejszej sesji .
II. Ustaliłem sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej podjętych w trakcie obrad LII sesji .
W czasie obrad LII sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 24 lipca 2010r. Rada Miejska
w Kłodawie podjęła 4 uchwały. 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.
Uchwały przekazane zostały do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu oraz
zainteresowanym jednostkom organizacyjnym w celu realizacji.
III. W okresie sprawozdawczym wydałem 6 zarządzeń
•
•
•
•

•
•

Zarządzenie nr 28/10 z 25.06.2010 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków
Dyrektora Szkoły,
Zarządzenie nr 29/10 z 25.06.2010 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora
Szkoły,
Zarządzenie nr 30/10 z 29.06.2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na
2010 rok,
Zarządzenie nr 31/10 z 29.06.2010 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 w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej
położonej w Kłodawie i ustalenia stawki za dzierżawę,
Zarządzenie nr 33/10 z 27.07.2010 w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej
położonej w Kłodawie i ustalenia stawki za dzierżawę.

IV. W zakresie zamówień publicznych oraz funduszy
Zamówienia publiczne
1. W dniu 3.08.2010 roku wysłano zapytanie ofertowe do 3 wykonawców na realizację zadania
pod nazwą „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Głogowa”, które zostało
dofinansowane w wysokości 10.000,00 zł przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego.
Umowa z Firmą „Usługi Budowlane” Robert Robak, Koło została podpisana w dniu 20-082010 roku na kwotę 27.970,94 zł brutto.
2. W ramach podpisanej w dniu 15.07.2010 roku umowy z Firmą „Bartez” Wszystko
z drewna, Poznań, w dniu 20.08.2010 roku nastąpił montaż zakupionego placu zabaw
w Sołectwie Rysiny Kolonia. Kwota 7.200,00 stanowi Fundusz Sołecki Sołectwa Rysiny
Kolonia.

-2Fundusze europejskie
1. W dniu 30.07.2010 roku Gmina Kłodawa złożyła w ramach II Edycji Konkursu „Pięknieje
wielkopolska wieś” realizowanego w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi wniosek o dofinansowanie na „Utworzenie wiejskiego centrum kultury i rekreacji we wsi
Głogowa” na kwotę 84.841,00 zł brutto. W Konkursie mogły brać udział miejscowości o
statucie sołectwa Województwa Wielkopolskiego reprezentowane przez Gminę. Środki na
realizację pochodzą z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
i wynoszą: nagroda finansowa za pomysł - 10 000,00 zł oraz dofinansowanie realizacji
projektu - 40 000,00 zł.
2. W dniu 26.07.2010 roku Gmina Kłodawa złożyła do LGD Stowarzyszenie „Solna Dolina” 2
wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju dla małych projektów. Pierwszy z nich pod nazwą „Akademia samorządności –
pamięć, aktywność, demokracja i dziedzictwo historyczne” z wnioskowaną kwotą
dofinansowania w wysokości 14.451,37 zł, drugi na realizację zadania pod nazwą „Remont
świetlicy wiejskiej w Zbójnie drogą do zaktywizowania społeczności wiejskiej”,
z wnioskowaną kwotą dofinansowania w wysokości 11.309,26 zł.
3. W dniu 22.07.2010 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie
zatwierdzenia listy operacji dla działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej”, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013. Zgodnie z w/w uchwałą wśród 117 pozytywnie zweryfikowanych wniosków znajduje
się wniosek Gminy Kłodawa - pn. „Zakup środka transportu oraz pojemników do
selektywnej zbiórki odpadów w celu rozbudowy wiejskiego systemu zbioru, segregacji
i wywozu odpadów komunalnych”, z wnioskowaną kwotą dofinansowania w wysokości
62.633,00 zł.
V. W zakresie inwestycji
W dniu 17.08.2010 r. dokonano odbioru technicznego inwestycji „Rozbudowa i remont
budynku gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie. W wyniku zrealizowanej inwestycji uzyskano
rozbudowany obiekt o powierzchni użytkowej – 1228,27 m2 i kubaturze 7257,5 m3 . Oprócz
uzyskanej nowej powierzchni usługowej i administracyjnej wykonano kapitalny remont
istniejącego budynku,a także adaptowano strych na pomieszczenie użytkowe. Wykonawcą
inwestycji była firma „Szurgot” s.c. z Koła. Nadzór inwestycyjny sprawował Zarząd Inwestycji
Spółka z o.o. z Kutna.
VI. W za zakresie gospodarki wodno - ściekowej
W miesiącu sierpniu 2010 r Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu dokonał oceny formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie
inwestycji pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w mieście
Kłodawa”. W związku z powyższym, w dniu 25 sierpnia 2010 roku, Gmina Kłodawa złożyła
stosownych wyjaśnień i uzupełnień do wniosku. Ostateczne zakończenie procedury oceny wniosku
o dofinansowanie powinno nastąpić w miesiącu wrześniu 2010r.
VII. W zakresie oświaty
Gmina Kłodawa w tym roku zakończyła realizację obszaru A pilotażowego programu
„UCZEŃ NA WSI” tj. programu mającego na celu pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby
niepełnosprawne zamieszkujące Gminy wiejskie oraz Gminy miejsko-wiejskie”.
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Na wypłaty dla uczniów niepełnosprawnych wykorzystano łącznie kwotę 47.390,67 zł ,
niewykorzystano 1263,29 zł.
Z programu skorzystało ogółem 26 uczniów: 11 uczniów szkół podstawowych,
8 uczniów gimnazjów , 7 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w tym 1 uczeń szkoły
ponadgimnazjalnej, który uiszczał opłaty za naukę.
Środki przekazane uczniom w zdecydowanej większości zostały wykorzystane na zakup
przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę. W mniejszym zakresie zostały
wykorzystane na poprawę dostępu do internetu czy uczestnictwo w zajęciach mających na celu
podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej.
VIII. Ponadto w okresie sprawozdawczym
1. W zakresie spraw mieszkaniowych
Dodatki mieszkaniowe
W miesiącu sierpniu 2010r. zostało wypłaconych 200 dodatków mieszkaniowych na kwotę
24.912,33 zł
Kultura
Tegoroczne uroczystości dożynkowe Urząd Miasta i Gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury
zorganizował wspólnie z parafią pw. św. Dominika w Bierzwiennej Długiej i Państwowym
Instytutem Geologicznym. Dożynki odbyły się w Leszczach. Zainaugurowała je msza św.
Dziękczynna w kościele parafialnym w Bierzwiennej .
Główna część uroczystości odbyła się w parku Centralnego Archiwum Rdzeni Państwowego
Instytutu Geologicznego w Leszczach. Starostowie dożynek – Irena Rosiak i Michał Szyburski,
przekazali dorodny bochen na ręce burmistrza Kłodawy Józefa Chudego, jego zastępcy
i przewodniczącej Rady Miejskiej. Ponad dwadzieścia delegacji sołectw, instytucji i organizacji
wzięło udział w korowodzie dożynkowym, składając pomysłowe wieńce i bochenki chleba.
W ramach IV edycji Gminnego Przeglądu Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego
przeprowadzony został konkurs o główną nagrodę burmistrza ,,Misę sołtysa". Komisja konkursowa
pod przewodnictwem Jadwigi Stefańskiej z Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego dokonała przeglądu 16 stołów biorących udział
w konkursie. Wszystkie prezentujące się stoiska otrzymały w nagrodę dyplomy uznania, upominki
oraz zbiorową wycieczkę.
Główne trofeum - ,,Misa sołtysa" trafiła do rąk sołtysa z Pomarzan Fabrycznych Wiesławy Olczyk
i kulinarnej ekipy z tej wsi. Z drugiego miejsca cieszyła się się reprezentacja sołectwa Wólka
Czepowa. Trzecia lokata przypadła Bierzwiennie Krótkiej. Podczas imprezy prezentowały się
miejscowe zespoły ludowe - ,,Kłodawiacy" wraz z kapelą oraz ,,Lubonianki", a gościnnie wystąpiły
,,Kiełczewianki. Do tańca przygrywał zespół Lans, a gwiazdą wieczoru był ,,Dance Express".
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