Sprawozdanie Burmistrza Kłodawy z działalności międzysesyjnej
oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Kłodawie
W okresie sprawozdawczym od 31 maja 2010r do 25 czerwca 2010r realizowałem
następujące zadania:

I. Ustaliłem projekty uchwał Rady będące przedmiotem obrad - dzisiejszej
sesji.
II. Ustaliłem sposób wykonania uchwał rady Miejskiej podjętych w trakcie L
sesji
W czasie obrad L sesji Rady Miejskiej w Kłodawie odbytej w dniu 31
maja 2010r Rada Miejska w Kłodawie podjęła 10 uchwał.
Wszystkie uchwały objęte zostały nadzorem Wojewody i przesłane do Oddziału
Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koninie,
natomiast uchwały objęte zakresem Regionalnej Izby Obrachunkowej przesłane
do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Trzy uchwały zostały przesłane do
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwały przekazane zostały do właściwych komórek
organizacyjnych Urzędu oraz zainteresowanym jednostkom w celu
realizacji.
III. W okresie sprawozdawczym wydałem 7 zarządzeń

•Zarządzenie nr 22/10 z 18.05.2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na
2010 rok •Zarządzenie nr 23/10 - odstąpiono od-wydania zarządzenia
•Zarządzenie nr 24/10 z 27.05.2010 w sprawie powierzenia pełnienia
obowiązków Dyrektora Szkoły
•Zarządzenie nr 24a/10 z 28.05.2010 zmieniające wytyczne do sporządzania arkuszy
organizacyjnych dla szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów szkół oraz
przedszkola na rok szkolny 2010/11
• Zarządzenie Nr 25/10 z 31.05.2010 w sprawie powołania obwodowych komisji
wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
•Zarządzenie Nr 26/10 z 14.06.2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na
2010 rok •Zarządzenie Nr 27/10 z 18.06.2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy
Kłodawa na 2010 rok
IV. W zakresie ochrony zdrowia
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament
Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnień w dniu 11 czerwca 2010r
przeprowadził w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie dla mieszkańców gminy
Kłodawa badania w ramach programów profilaktycznych schorzeń układu
oddechowego. Badania dotyczyły:
- badania rentgenowskie płuc połączone z badaniem spirometrycznym dla kobiet i
mężczyzn.
Z badań skorzystało 150 mieszkańców.

V. W zakresie spraw mieszkaniowych
Sprawy lokalowe
W wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie Nr 94/07 z dnia 20 września
2007.r. zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Kłodawy Nr 3/201 Or z dnia 27
stycznia 2010r. został sprzedany w drodze pierwszego ustnego przetargu
nieograniczonego lokal mieszkalny przy ul. J. Grzymskiego 2/29 o pow. 24,79 m2
za cenę 42.687,00 zł + podatek vat stawka zw, wraz z oddaniem we
współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu , pierwsza opłata za
oddanie nieruchomości we współużytkowanie wieczyste wyniosła 258,60 zł +
podatek vat stawka zw
Burmistrz Kłodawy przy udziale Komisji Mieszkaniowej przydzielił lokal
mieszkalny w Kłodawie przy ul. Dąbskiej 30 - rodzinie 3- osobowej . Rodzina była
umieszczona na liście osób zakwalifikowanych do wynajmu lokalu mieszkalnego na
rok 2010r.
Dodatki mieszkaniowe
W miesiącu czerwcu 201 Or. wypłacono 200 dodatków na kwotę 25.386,06 zł.
VI. W zakresie ochrony środowiska
Trwają prace związane z opracowaniem aktualizacji „Programu Ochrony
Środowiska dla Miasta i Gminy Kłodawa" wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko. Powyższe opracowanie wykonuje firma Abrys Sp. z o. o. ul. Daleka
33 60-124 Poznań. W związku z powyższym w miesiącu lipcu bieżącego roku
planowane jest przeprowadzenie konsultacji społecznych odnośnie wyżej
wymienionych dokumentów. Projekty powyższych opracowań zostaną
udostępnione do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie ul. Dąbska
17, pokój nr 13 oraz zostaną zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie pod adresem: www.bip.klodawa.wlkp.pl
VII. W zakresie kultury
11, 12 i 13 czerwca odbyło się Kłodawskie Święto Soli w Kłodawie organizowany
przez Urząd Miasta i Gminy Kłodawa wraz z Kopalnią Soli „Kłodawa",
11 czerwca 2010r. o godzinie 16.00 odbył się otwarty Turniej Piłki Nożnej z okazji
Kłodawskiego Święta Soli na boisku „Moje Boisko Orlik 2012 przy ulicy
Cegielnianej w Kłodawie. Również w tym dniu o godzinie 17.00 odbył się „Wieczór z
Chopinem" - montaż słowno-muzyczny w Bibliotece Publicznej w Kłodawie.
W sobotę 12 czerwca 2010r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w
Kłodawie odbyła się I sesja Młodzieżowej Rady Gminy Kłodawa w której udział
wzięli Radni Młodzieżowej Rady Gminy Kłodawa, Radni Rady Miejskiej w
Kłodawie, Radny Powiatu Zdzisław Domański, Dyrektorzy i Kierownicy jednostek
budżetowych, Gminna Komisja Wyborcza powołana dla przeprowadzenia wyborów
do Młodzieżowej Rady Gminy oraz mieszkańcy Miasta i Gminy Kłodawa. W czasie
obrad I sesji Radni Młodzieżowej Rady złożyli ślubowanie oraz dokonali wyboru
prezydium Młodzieżowej Rady Gminy. W skład prezydium weszli Wojciech Krzysiek
przewodniczący - uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie, Julia
Kołodziejska wiceprzewodnicząca - uczennica Zespołu Szkół Nr 2 w Kłodawie,

Magdalena Pierzgalska sekretarz - uczennica z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w
Kłodawie. Ponadto powołano 3 komisje: Komisja Oświatowa, Komisja Sportu i
Turystyki oraz Komisja Spraw Społecznych. Po obradach sesji młodzi radni
przejechali paradnie ulicami miasta autami cabrio z Cabrio Klub Polska.
0 godzinie 10.00 odbył się również Turniej Strzelecko Drużyny „Lok" na
strzelnicy w Parku Górnika.
Od godziny 14.00 na Stadionie Sportowym w Kłodawie odbył się mecz piłki nożnej
pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną a, Policją wygraną drużna dla Policji.
Po meczu Burmistrz Kłodawy Józef Chudy oraz członek zarządu Pan Marek
Skrzypczak wręczyli pamiątkowe puchary oraz rozpoczęli oficjalne otwarcie
Kłodawskiego Święta Soli. Prezentacje artystyczne w przeglądzie dorobku szkół
zaprezentowali się uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Kłodawie, Szkoła Podstawowa
w Lubońku, Zespół Szkół nr l w Kłodawie, ponadto w tym dniu mogliśmy podziwiać
wszystkie sekcje i formacje Zespołu Tanecznego GAMA w kilkunastu
układach choreograficznych oraz wokalistki z grupy wokalnej przy Gminnym
Ośrodku Kultury.
Dla miłośników muzyki disco-dance zagrały zespoły:SKANER i D-BOMB. Pomimo
deszczu nie zabrakło licznej grupy zwolenników zabawy, którym przygrywał zespół
LANS.
Ponadto dla dzieci było wiele różnych atrakcji takich jak : wesołe miasteczko,
malowanie twarzy, turniej rycerski, warsztaty chodzenia na szczudłach, skakania na
skyrunnerze, wykonywanie masek gipsowych, żonglerka, robienie węzła
gordyjskiego i pokonywanie tor przeszkód. Inne atrakcje:
Ogólnopolski Zlot Cabrio Klub Polska-22 auta miłośników jazdy "z wiatrem we
włosach" z woj. łódzkiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego,
lubuskiego towarzyszyły nam w sobotnio-niedzielnych spotkaniach.
W niedzielę uczestnicy Zlotu wraz z Burmistrzami Kłodawy i Zarządem KSK
wzięli udział w spotkaniu z członkami Stowarzyszenia "Sprawni inaczej" oraz
podopiecznymi Świetlicy Socjoterapeutycznej w Kłodawie przed Domem
Strażaka. Burmistrz Kłodawy Józef Chudy
1 członek Zarządu KSK Marek Skrzypczak złożyli życzenia podopiecznym
stowarzyszenia
i świetlicy,wręczyli słodycze. Właściciele aut także pozdrowili dzieci i młodzież
przekazując im upominki od siebie i sponsorów. Gospodarze zaprezentowali krótki
program artystyczny, po czym pod eskortą policji wszyscy zebrani kabrioletami
przejechali na stadion sportowy. O godzinie 14.00 odbył się mecz w piłkę nożną
Kopalnia Soli Kłodawa kontra Samorządowcy. Mecz zakończył się wygraną drużyny
Kopalni Soli „Kłodawa" wynikiem 6-2. Prezentacje artystyczne w przeglądzie
twórczości artystycznej szkół wzięły udział szkoły:Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Kłodawie ,Szkoły Podstawowej w Dębinie,Szkoły
Podstawowej w Górkach, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Wólce
Czepowej. Ponadto zaprezentowali się nasi sąsiedzi z Koła-Manufaktura Piosenki
Harcerskiej WARTAKI oraz z Uniejowa -Zespół Tańca Dawnego DWORZANIE.
Gwiazdą wieczoru był kwartet wokalny NANA w programie "A to ci biesiada"-4
młode,utalentowane,żywiołowe dziewczęta stworzyły niepowtarzalne show.
W sołectwie Rysiny w dniu 27 czerwca 2010 r. dokonane zostało otwarcie
obiektu zrealizowanego przez Stowarzyszenie Rozwój Lokalny i Edukacja w Rysinach
w ramach Konkursu Wielkopolska Odnowa Wsi , tytuł projektu „Wsi spokojna, wsi
zielona" firmowanego przez Urząd Marszałka Wielkopolskiego. Pobudowane
obiekty to: altana z grillem, chodniki wokół boiska szkolnego, ławki, ogrodzenie
placu i nasadzenia krzewów. W realizacji wniosku aktywnie uczestniczyli
mieszkańcy sołectwa i rodzice uczniów Gimnazjum w Rysinach.

VIII. W zakresie oświaty

- W Szkole Podstawowej w Bierzwiennej Długiej Zarządzeniem Nr 28/10 z 25
czerwca 2010 r. powierzono z dniem l września 2010 r. pełnienie obowiązków
Dyrektora Szkoły pani Emilii Mikołajczyk . Powierzenie nastąpiło w związku z
oświadczeniem obecnego Dyrektora Szkoły Pana Wojciecha Ogorzelskiego, że nie
będzie się ubiegał o stanowisko Dyrektora tej placówki.
- Po analizie sporządzonego projektu arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w
Dębinie zdecydowałem , iż nie zostały spełnione warunki określone w Zarządzeniu
Nr 12/10 z 25 marca 2010 r. w sprawie ustalenia wytycznych do sporządzania arkuszy
organizacyjnych dla szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów szkół oraz
przedszkola na rok szkolny 2010/2011.
W Szkole Podstawowej w Dębinie liczba dzieci w wieku 7 lat wynosiła 4 i nie
spełniała założeń określonych w wytycznych do sporządzania arkuszy
organizacyjnych, w związku z tym w szkole od l września br. nie tworzy się klasy I
a także oddziału przedszkolnego.
Dzieciom z wygaszonego oddziału została zapewniona możliwość nauki w
Zespole Szkół Nr l w Kłodawie, w szkole tej funkcjonuje także oddział
przedszkolny, do którego mogą uczęszczać dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej
w Dębinie . Organ prowadzący zapewnia dowóz dzieci do szkoły. W wyniku
reorganizacji zostało również zapewnione zatrudnienie dla nauczyciela, który w
wyniku reorganizacji mógłby stracić pracę.
Zarządzeniem Nr 29/10 z 25 czerwca 2010 r. nastąpiło również powierzenie pełnienia
obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dębinie pani Sławomirze Kurpik.
Powierzenie nastąpiło na skutek rozwiązania stosunku pracy z obecnym dyrektorem
szkoły panią Wiesławą Wojciechowską. Pani Wiesława Wojciechowską spełnia
warunki do uzyskania świadczeń emerytalnych i wyraziła chęć skorzystania z tego
przywileju co pozwala zachować miejsca pracy dla pozostałych pracowników.
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