Sprawozdanie Burmistrza Kłodawy z działalności międzysesyjnej
oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Kłodawie .
________________________________________________________________

W okresie sprawozdawczym od 30 sierpnia do 27 września 2011r.
realizowałem następujące zadania :
I. Ustaliłem projekty uchwał Rady będące przedmiotem obrad XIV– dzisiejszej sesji .
II. Ustaliłem sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej podjętych w trakcie obrad XIII sesji
W czasie obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Kłodawie , która odbyła się w dniu 30 sierpnia
2011r Rada Miejska w Kłodawie podjęła 7 uchwał.
Wszystkie uchwały objęte zostały zakresem nadzoru Wojewody i przesłane do Oddziału Prawnego
i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koninie , natomiast uchwały objęte
zakresem Regionalnej Izby Obrachunkowej przesłano do RIO w Koninie.
Uchwały zostały przekazane do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu oraz
zainteresowanym jednostkom organizacyjnym w celu realizacji.
III. W okresie sprawozdawczym wydałem 7 zarządzeń
•
•
•
•
•
•
•

Zarządzenie nr 46/11 z 26.08.2011 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Kłodawa za I półrocze 2011 roku
Zarządzenie nr 47/11 z 31.08.2011 r. w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dyrektorom
zespołów szkół, szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola Gminy Kłodawa
Zarządzenie nr 48/11 z 31.08.2011 w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dyrektorom
zespołów szkół, szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola Gminy Kłodawa
Zarządzenie nr 49/11 z 1.09.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie
nieruchomości służebnością przesyłu na rzecz telekomunikacji kolejowej
Zarządzenie nr 50/11 z 7.09.2011 r. w sprawie rozłożeniana raty wierzytelności z tytułu
najmu lokalu mieszkalnego oraz umorzenia odsetek
Zarządzenie nr 51/11 z 8.09.2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2011
rok
Zarządzenie nr 52/11 z 19.09.2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji
wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 pażdziernika 2011 r.

IV. W zakresie gospodarki nieruchomościami

W wykonaniu uchwały Nr X/65/2011 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 czerwca
2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie
oraz Zarządzenia Nr 44/2011 Burmistrza Kłodawy z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie nabycia
nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie, w dniu 31sierpnia 2011 r. został zawarty akt

-2notarialny Rep. A 3603/2011 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Kłodawa nieruchomości
niezabudowanej położonej w Kłodawie oznaczonej nr geodezyjnym 858 o pow. 0.0482 ha
za cenę 1.928,00 zł (jedentysiącdziewięćsetdwadzieściaosiemzł00/100) z przeznaczeniem na cele
publiczne do gminnego zasobu nieruchomości – ochrona przed powodzią.

V. W zakresie ochrony środowiska

W dniu 16 września 2011 roku została przeprowadzona akcja pn. "Sprzątanie świata" w
której wzięły udział szkoły podstawowe i gimnazjalne znajdujące się na terenie Gminy Kłodawa.
Zakupu worków na odpady komunalne, rękawic i plakatów dla szkół biorących udział w akcji
dokonał Związek Międzygminny "Kolski Region Komunalny". W wyniku przeprowadzonej akcji
zebrano 720 kg odpadów, które zostały odebrane przez Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w
Kłodawie.
W miesiącu sierpniu bieżącego roku została zakończona inwestycja pn. "Budowa sieci
wodociągowej w miejscowości Janczewy".

VI. Ponadto w okresie sprawozdawczym
1. W zakresie spraw mieszkaniowych
Dodatki mieszkaniowe
W miesiącu wrześniu 2011r. zostało wypłaconych 180 dodatków mieszkaniowych na kwotę
24.982,59 zł.

2. W zakresie spraw samorządowych
Turystyka
W dniu 23 września 2011r. na terenie gminy odbyły się wielkopolskie obchody Światowego Dnia
Turystyki. W święcie uczestniczyło 130 osób, w tym przedstawiciele władz województwa
wielkopolskiego, stowarzyszeń, organizacji, władz samorządowych, uczelni oraz wiele osób
związanych z branżą turystyczną. Organizatorami obchodów był Departament Sportu i Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe
Zespoły Sportowe, Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie oraz Kopalnia Soli Kłodawa.

-3Dni Turystyki rozpoczęły się konferencją, która miała miejsce w Domu Górnika.
Podczas konferencji zaproszeni gości mogli obejrzeć prezentację dorobku w zakresie turystyki
zarówno województwa wielkopolskiego jak i samorządu lokalnego. W dalszej części spotkania
dokonano odznaczenia medalem honorowym „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” osób
zasłużonych dla województwa w branży turystycznej. W ostatniej części konferencji ogłoszono
wyniki II edycji Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego na najlepszą pracę
magisterską z zakresu turystyki. Pierwsze miejsce zajął Robert Cheliński – absolwent Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu.
Kolejnym punktem turystycznego programu było zwiedzanie podziemnej trasy turystycznej
w kopalni soli, a następnie przejazd do dworku w Leszczach na biesiadę turystyczną.
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