Sprawozdanie Burmistrza Kłodawy z działalności międzysesyjnej
oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Kłodawie .
________________________________________________________________
W okresie sprawozdawczym od 30 sierpnia do 26 września 2010r. realizowałem
następujące zadania :
I. Ustaliłem projekty uchwał Rady będące przedmiotem obrad LIV – dzisiejszej sesji .
II. Ustaliłem sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej podjętych w trakcie obrad LIII sesji .
W czasie obrad LIII sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 31 sierpnia 2010r. Rada
Miejska w Kłodawie podjęła 10 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.
Trzy 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

Zbycie nieruchomości
1. W wykonaniu Uchwały Nr 435/10 Rady Miejskiej w Kłodawie z dn. 31.08.2010r. w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości rolnej, położonej w Rycerzewie, dokonano wyceny
nieruchomości i na podstawie Zarządzenia Nr 41/2010 Burmistrza Kłodawy z dn. 21.09.2010r.
w sprawie zbycia nieruchomości rolnej położonej w Rycerzewie sporządzono wykaz nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu – działka nr 145/4 o pow. 1,5023 ha – położona
w Rycerzewie, stanowiąca własność Gminy Kłodawa.
2 . W wykonaniu Uchwały Nr 267/08 z dnia 19 grudnia 2008r. Rady Miejskiej w Kłodawie
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Kłodawie wyznaczono na
dzień 29 października 2010r. II przetarg nieograniczony ustny na sporzedaż 16 -tu działek pod
zabudowę jednorodzinną, położonych w Kłodawie.
3. W wykonaniu Uchwały Nr 434/10 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 31 sierpnia 2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych, położonych
w Kłodawie wydano Zarządzenie Nr 39/10 z dnia 2 września 2010r.w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości rolnych, położonych w Kłodawie i sporządzono wykaz nieruchomości
przeznaczonych do wydzierżawienia, który wywieszono na tablicy ogłoszeń urzędu na okres 21 dni.
Po tym okresie zostaną zawarte na okres 3 lat nowe umowy dzierżawne z dotychczasowymi
dzierżawcami:
Pan Zbigniew Rosiak
- działka nr 1165/4 - 3 umowy dzierżawne
Pan Mirosław Michalak
- działka nr 1068 -1 umowa dzierżawana
Pan Piotr Hejna
- działka nr 1130/2 - 1 umowa dzierżawna

Nabycie nieruchomości
1. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 czerwca 2010r. Gmina Kłodawa
nabyła z mocy prawa nieruchomość rolną położoną w Korzeczniku, oznaczoną nr ewid. działki
115/1, 115/2 i 229 o łącznej powierzchni 2,8708 ha.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 sierpnia 2010r. Gmina Kłodawa
nabyła z mocy prawa mienie Skarbu Państwa – działka nr 154/1 o pow. 0,2429 ha,
położoną w Pomarzanach, stanowiącą zieleń publiczną.
W wykonaniu uchwały Nr 414/10 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie
zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej
w miejscowości Wólka Czepowa gm.Kłodawa i uchwały Nr 415/10 Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Straszków gm.Kłodawa, w dniu 27 sierpnia
2010 r. został zawarty akt notarialny w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej oznaczonej
numerem geodezyjnym 28/12 o pow. 0.0416 ha położonej w Wólce Czepowej oraz nieruchomości
gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 61/2 o pow. 0.1344 ha położonej w Straszkowie.
Wyżej opisane nieruchomości zostały nabyte nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych
z przeznaczeniem na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu
zadań własnych gminy w zakresie usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych.
IV. W okresie sprawozdawczym wydałem 6 zarządzeń
•
•
•
•
•
•

Zarządzenie nr 35/10 z 24.08.2010 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Kłodawa za I półrocze 2010 roku
Zarządzenie nr 36/2010 z 27.08.2010 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z
oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
Zarządzenie nr 37/10 z 30.08.2010 w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dyrektorom
zespołów szkół, szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola gminy Kłodawa
Zarządzenie nr 37a/10 z 31.08.2010 w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dyrektorom
zespołów szkół, szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola gminy Kłodawa
Zarządzenie nr 38/10 z 01.09.2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2010
rok
Zarządzenie nr 39/10 z 02.09.2010 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych
położonych w Kłodawie

V. W zakresie zamówień publicznych oraz funduszy
Zamówienia publiczne
1. W dniu 8.09.2010 roku zostało wszczęte postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego
na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Dostawa ciągnika z
dodatkowym wyposażeniem”. Do dnia 17.09.2010 roku wpłynęło 5 ofert.
2. Poniżej progu 14.000 euro prowadzone są 3 postępowania:

•
•

•

Dostawa i montaż placu zabaw dla sołectwa Wólka Czepowa (w ramach środków
pochodzących z Funduszu Sołeckiego)
Dostawa i montaż placu zabaw i wyposażenia sportowego dla sołectwa Pomarzany
Fabryczne (w ramach środków przyznanych w konkursie „Wielkopolska Odnowa
Wsi”)
Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (prowadzone w ramach
złożonego wniosku do PROW)

Fundusze europejskie

1. W dniu 6.10.2010 roku zostanie zawarta umowa pomiędzy Samorządem Województwa
Wielkopolskiego a Gminą Kłodawa na dofinansowanie wniosku pn. „Zakup środka transportu oraz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w celu rozbudowy wiejskiego systemu zbioru, segregacji i wywozu odpadów komunalnych”, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-201, dla działania „Podstawowe usługi
dla gospodarki i ludności wiejskiej”, z wnioskowaną kwotą dofinansowania w wysokości
62.633,00 zł.

VI. W za zakresie ochrony środowiska
W dniu 17 września 2010 roku została przeprowadzona na terenie Gminy Kłodawa akcja
sprzątanie świata. W „Sprzątaniu Świata 2010” wzięły udział szkoły podstawowe i gimnazja.
Zebrane w czasie akcji odpady zostały odebrane przez Zarząd Budynków i Usług Komunalnych
w Kłodawie.
Ponadto Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie informuje, iż w dniu 7 października 2010 roku
zostanie przeprowadzona na terenie Gminy Kłodawa nieodpłatna zbiórka zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Powyższa akcja jest organizowana przez Związek Międzygminny
„Kolski Region Komunalny” Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zostanie
przeprowadzona w 2 punktach na terenie miasta Kłodawy oraz w 5 punktach zlokalizowanych na
terenach wiejskich. Dla pierwszych mieszkańców zainteresowanych oddaniem zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego przewidziano żarówki elektrooszczędne Philips Genie 11 W (E27
60 W). Szczegółową informację na temat powyższej akcji zamieszczono na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie oraz na stronie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie.
VII. Ponadto w okresie sprawozdawczym
1. W zakresie spraw mieszkaniowych
Dodatki mieszkaniowe
W miesiącu wrześniu 2010r. wypłacono 199 dodatków mieszkaniowych na kwotę 24.254,09 zł.
Kultura
11 września 2010 roku w sobotę odbyło się uroczyste otwarcie obiektu GOK-u
po generalnym remoncie i rozbudowie oraz obchody 20 –lecia samorządu Kłodawy.
Organizatorami uroczystości byli Burmistrz Kłodawy Józef Chudy i Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Kłodawie Ewa Ochędalska.

W pierwszej części obchodów dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi i otwarcia
nowej siedziby GOK-u. Obiekt ma obecnie większą powierzchnię użytkową i spełnia wszystkie
kryteria bezpieczeństwa. Pani Dyrektor podziękowała wykonawcom oraz innym osobom, które
przyczyniły się do nowego wizerunku obiektu.
Kolejną częścią uroczystości były obchody XX-lecia samorządu Kłodawy. Na sali
zgromadzili się samorządowcy, którzy pracowali na rzecz wspólnoty kłodawskiej od samego jej
początku: radni wszystkich kadencji, burmistrzowie, wiceburmistrzowie, pracownicy urzędu jak
również kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz przedstawiciele sąsiednich
i zaprzyjaźnionych samorządów, duchowni, przedsiębiorcy, przedstawiciele służby zdrowia, innych
służby i inspekcji. Podczas uroczystości wręczono statuetki „Zasłużony dla Miasta i Gminy
Kłodawa”. Rada Miejska uhonorowała 7 osób tym szczególnym wyróżnieniem. Są to: Ewa
Ochędalska, Krystyna Kochanowska, Czesław Gajewski, Wacław Kurpik, Ireneusz Niewiarowski,
Adam Maliński i Andrzej Sadowski.
Na okoliczność obchodów XX-lecia został również przygotowany film reportażowy prezentujący
dwadzieścia lat samorządu oraz zmiany, jakie zaszły w gminie przez ten okres. Całość imprezy
przeplatana była występami „Gamy”. Swoje układy zaprezentowały wszystkie grupy wiekowe
zespołu przygotowane przez choreografa Iwonę Łagodzińską.
W ostatniej części programu zaproszeni goście mogli podziwiać muzyków Filharmonii
Poznańskiej im. Tadeusza Szeligowskiego. Wysłuchano koncertu e-moll Fryderyka Chopina oraz
utworów Wolfganga Amadeusza Mozarta.
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