Sprawozdanie Burmistrza Kłodawy z działalności międzysesyjnej
oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Kłodawie .
________________________________________________________________
W okresie sprawozdawczym od 27 września do 26 października 2010r. realizowałem
następujące zadania :
I. Ustaliłem projekty uchwał Rady będące przedmiotem obrad LV – dzisiejszej sesji .
II. Ustaliłem sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej podjętych w trakcie obrad LIV sesji .
W czasie obrad LIV sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 28 września 2010r. Rada
Miejska w Kłodawie podjęła 9 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 została przesłana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego. Dwie uchwały zostały przesłane do Krajowego Biura Wyborczego w Koninie.
Uchwały przekazane zostały do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu oraz
zainteresowanym jednostkom organizacyjnym w celu realizacji.

III. W okresie sprawozdawczym wydałem 8 zarządzeń
•

•
•

•
•
•
•

•

Zarządzenie nr 40/10 z 03.09.2010 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania
Zamówień Publicznych których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 14.000 euro w Urzędzie Miasta i Gminy Kłodawa
Zarządzenie nr 41/10 z 21.09.2010 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w
Rycerzewie
Zarządzenie nr 42/10 z 21.09.2010w sprawie wprowadzenia systemu Kontroli Zarządczej
w Urzędzie Miasta i Gminy Kłodawa i jednostkach organizacyjnych Gminy Kłodawa
Zarządzenie nr 43/10 z 4.10.2010 w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej
w Kłodawie i ustalenia stawki za dzierżawę
Zarządzenie nr 44/10 z 4.10.2010 w sprawie zmiany Zakładowego Planu Kont
Zarządzenie nr 45/10 z 4.10.2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2010 rok
Zarządzenie nr 46/10 z 7.10.2010 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego
własność Gminy Kłodawa wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej
części gruntu
Zarządzenie nr 47/10 z 7.10.2010 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
z inicjatywy Burmistrza Kłodawy w przedmiocie projektu "Programu współpracy Gminy
Kłodawa z organizacjami pozarządowymi na rok 2011"

IV. W zakresie zamówień publicznych
Zamówienia publiczne
1. W dniu 08-09-2010 roku zostało wszczęte postępowanie w trybie przetargu
nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.
„Dostawa ciągnika z dodatkowym wyposażeniem”. W dniu 30-09-2010 roku wybrano
Wykonawcę: B.O.S.R. INVEST, ul. Malczewskiego 6, 42-200 Częstochowa, z ceną
ofertową za wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości: 137.860,00 zł brutto.
2. W dniu 20-09-2010 roku zostało wszczęte postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki
na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Budowa zalicznikowej
instalacji oświetlenia drogowego w miejscowości Kłodawa, ulica Przedecka.” W dniu 2309-2010 roku wybrano Wykonawcę: Zakład Budownictwa Ogólnego Tel -En Kazimierz
Wiliński, Jaźwiny 6, 62-610 Sompolno, z ceną ofertową za wykonanie przedmiotu
zamówienia w wysokości: 84.180,52 zł brutto, z którym podpisano w dniu 27-09-2010
roku umowę na wykonanie w/w przedmiotu zamówienia.
3. W dniu 05-10-2010 roku zostało wszczęte postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki
na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Roboty uzupełniające do
zadania rozbudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie.” W dniu
07-10-2010 roku wybrano Wykonawcę: „Szurgot” Sp. z o.o., ul. Dąbska 17, 62-600 Koło,
z ceną ofertową za wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości: 36.318,96 zł brutto, z
którym podpisano w dniu 07-10-2010 roku umowę na wykonanie w/w przedmiotu
zamówienia.
4. Poniżej progu 14.000 euro prowadzono 3 postępowania:
•

Dostawa i montaż placu zabaw dla sołectwa Wólka Czepowa - w ramach podpisanej
w dniu 29-09-2010 roku umowy z Firmą „Bartez” Wszystko z drewna, Poznań, w
dniu 12-10-2010 roku nastąpił montaż zakupionego placu zabaw w Sołectwie Wólka
Czepowa. Kwota 12.050,00 zł brutto stanowi Fundusz Sołecki Sołectwa Wólka
Czepowa.

•

Dostawa i montaż placu zabaw i wyposażenia sportowego dla sołectwa Pomarzany
Fabryczne - w ramach podpisanej w dniu 20-09-2010 roku umowy z Firmą „Sun+”,
w dniu 14-10-2010 roku nastąpił montaż zakupionego placu zabaw i wyposażenia w
Sołectwie Pomarzany Fabryczne . Kwota 40.559,10 zł brutto pochodzi ze środków
przyznanych w konkursie „Wielkopolska Odnowa Wsi”.

•

Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (prowadzone w ramach
złożonego wniosku do PROW) - w dniu 07-10-2010 roku wybrano Wykonawcę:
Buster, Inowrocław z ceną ofertową za wykonanie przedmiotu zamówienia w
wysokości: 20.740,00 zł brutto.

V. W zakresie oświaty
Dzień Edukacji Narodowej
W dniu 15 października 2010 r. w Gminnym Ośrodku w Kłodawie odbyła się gminna
uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w której uczestniczyli radni Rady Miejskiej
w Kłodawie i Młodzieżowej Rady Gminy, dyrektorzy szkół, nauczyciele i katecheci, nauczyciele,
którzy nie pracują już zawodowo, pracownicy administracji i obsługi szkół. Bardzo ważnym
elementem uroczystości było wręczenie „Nagród Gminy”. Za wzorowe promowanie szkoły
w środowisku lokalnym oraz zaangażowanie w zaspokajanie potrzeb edukacyjnych uczniów
nagrodzono 19 osób. Uroczystość uświetniła orkiestra akordeonistów szkoły muzycznej w Naujene
z Łotwy pod kierownictwem pani Tatiany Jukom oraz Zespół Tańców Narodowych z Łotwy pod
kierownictwem pani Antry Jurgiełanie.
Programy szkolne
Rządowym programem pomocy uczniom w 2010 r. „Wyprawka szkolna” zostało
objętych 128 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Kłodawa.
Wypłacono łącznie kwotę 24.970 zł , środki pochodziły z dotacji celowej.
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”.
Na ten rok Gmina Kłodawa otrzymała z PFRON na realizację programu 49.814,59 zł.
Na wypłaty dla uczniów niepełnosprawnych wykorzystano łącznie kwotę 47.390,67 zł ,
nie wykorzystano 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.
VI. W zakresie ochrony środowiska
W dniu 7 października 2010 roku została przeprowadzona na terenie Gminy Kłodawa
nieodpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w ramach której wszyscy
mieszkańcy Gminy Kłodawa mogli oddawać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Zbiórka
została zorganizowana przez Związek Międzygminny "Kolski Region Komunalny" przy
współpracy Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie oraz Zakładu Zaopatrzenia "Hydrostal" Sp. J.
z Konina. Mieszkańcy którzy zdecydowali się oddać zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny
otrzymali żarówki energooszczędne Philips Genie 11 W.
W wyniku przeprowadzonej akcji udało się zebrać 4320 kg zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego.

VII. Ponadto w okresie sprawozdawczym
1. W zakresie spraw mieszkaniowych
Dodatki mieszkaniowe
W miesiącu październiku 2010r. wypłacono 200 dodatków mieszkaniowych na kwotę 24.290,36 zł.
2. W zakresie turystyki
W ciągu czterech październikowych dni 20, 21, 22 i 23 odbyły się Targi Tour Salonu
2010 - czyli Międzynarodowe Targi Turystyki w Poznaniu na których zaprezentowano oferty
ciekawych miejsc ponad 25 tysiącom zwiedzającym.
Uczestnicy targów mieli okazję porozmawiać o kondycji i problemach polskiej turystyki,
o zachowaniach, których należy szczególnie unikać w branży turystycznej oraz o strategiach
marketingowych w turystyce.
Gmina Kłodawa wzięła udział w targach po raz drugi. W roku obecnym wspólnie
z Centralnym Łukiem Turystycznym - Lokalną Organizacją Turystyczną. Nasze stoisko było
elementem łączącym Wielkopolskę z Regionem Łódzkim. Stoisko było tak skonstruowane, aby
pokazać współpracę gmin leżących na granicy dwóch województw, w porozumieniu
z Wielkopolską Organizacją Turystyczną i Łódzką Regionalną Organizacją Turystyczną .
Podczas targów Centralny Łuk Turystyczny miał swoją konferencję prasową, jako jedną
z imprez towarzyszących targom. Na konferencji przybyłym dziennikarzom i przedstawicielom
organizacji turystycznych została przedstawiona prezentacja pokazująca czym jest Centralny Łuk
Turystyczny , a na pytania dziennikarzy odpowiadali burmistrzowie Łęczycy, Uniejowa, Kłodawy,
Dąbia oraz starosta łęczycki. W konferencji wzięli również udział dyrektorzy Departamentów
Turystyki i Sportu Urzędów Marszałkowskich łódzkiego i wielkopolskiego pan Ryszard Kaliński
i pan Tomasz Wiktor.
Regionalne Organizacje Turystyczne województwa łódzkiego
i wielkopolskiego reprezentowali pan Zbigniew Frątczyk i pani Ewa Przydrożny. Obecny był
również prezes Polskiej Agencji Turystyki Rafał Szmytke.
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