Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
Burmistrza Miasta i Gminy w Kłodawie za okres od 1 grudnia 2014 do 28 stycznia 2015
I Informacje ogólne
1.W wymienionym okresie odbyło się pięć sesji Rady Miejskiej w Kłodawie, na których zostało
podjętych 17 uchwał,które objęte zostały zakresem Nadzoru Wojewody i przesłane do Wydziału
Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
Uchwały objęte zakresem Regionalnej Izby Obrachunkowej zostały przesłane do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu Oddział w Koninie.
Dwie uchwały zostały przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu.
Uchwały zostały przekazane do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu oraz
zainteresowanym jednostkom organizacyjnym w celu realizacji.
2.W okresie sprawozdawczym wydano jedenaście zarządzeń Burmistrza Kłodawy w zakresie
wewnętrznego funkcjonowania urzędu oraz gospodarowania mieniem gminy. Zarządzenia zostały
umieszczone na stronie bip urzędu.
3.W wykonaniu Uchwały Nr LXIV /383/2014r. Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 października
2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność
Gminy Kłodawa oraz warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawki procentowej oraz
zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Kłodawy został sprzedany lokal mieszkalny w trybie
bezprzetargowym na rzecz najemcy przy ul. Wł. Kapicy 2/45 o pow. użytkowej 47,00 m² wraz z
piwnicą o pow. 3,32 m²- za cenę 15.824 zł + podatek Vat stawka zw.
Akt notarialny został zawarty w dniu 12.01.2015r.
4.W miesiącu styczniu 2015 r. wypłacono 151 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę :
22 438,68 zł.
5.W miesiącu styczniu 2015 r. wypłacono 20 dodatków energetycznych na kwotę : 305,99 zł.
II Informacja dotycząca zamówień publicznych, inwestycji i ochrony środowiska
1.W ramach funkcjonującego systemu gospodarki odpadami w miesiącu styczniu zawarto
następujące umowy na rok 2015:
-z firmą Hydrostal Konin na odbiór opon, folii, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
-z firmą Unitrans na odbiór i unieszkodliwienie przeterminowanych leków.
III Informacja w zakresie współpracy z organizacjami, profilaktyki- sprawy różne
1.W dniu 12 stycznia 2015r. po wcześniej trwających rozmowach pomiędzy Panem Adamem
Malińskim, Burmistrzem Robertem Olejniczakiem i Przewodniczącym Rady Miejskiej w Kłodawie
Panem Grzegorzem Siwińskim przewieziono do Kłodawy 48 szt. szpitalnych łóżek pielęgnacyjnych
wraz z kilkoma materacami i szafkami . Inicjatorem i koordynatorem działania był Pan Adam
Maliński. W rozładunku pomagali druhowie z MDP i OSP w Kłodawie oraz OSP w Dębinie,
którym składamy podziękowania.
Skierowano również podziękowania na ręce przyjaciół Kłodawy z Niemiec, którzy pomogli
zrealizować to zadanie.
2.W dniu 30 grudnia członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Kłodawie, z upoważnienia Burmistrza, podjęli zaplanowane działania kontrolne w 4 punktach

sprzedaży alkoholu. Nieprawidłowości w kontrolowanych punktach nie stwierdzono.
3. W dniu 23 stycznia zorganizowane zostało przez Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie szkolenie
dla Przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych.
Zaproszonych zostało 37 przedsiębiorców, 5 przedstawicieli Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Kłodawie, przedstawiciele Straży Miejskiej oraz Radni Rady
Miejskiej w Kłodawie.
4.Trwa procedura składania wniosków przez organizacje pozarządowe na organizację ferii
zimowych w 2015 dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kłodawa.
5. W dniu 16 stycznia "Solna Dolina" otrzymała pismo informujące o nominacji organizacji do
tytułu "Gospodarczo- Samorządowy HIT Regionu". Wyniki wojewódzkiego konkursu zostaną
ogłoszone w dniu 3 marca podczas uroczystej Gali w Auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza w
Poznaniu.
6. W dniu 19 stycznia Stowarzyszenie złożyło ofertę dotyczącą prowadzenia aktywizacji senioralnej
na terenie gmin Kłodawa, Chodów i Przedecz w roku 2015 w ramach Programu FIO 2015.
Trwają przygotowania do złożenia kolejnej oferty w ramach Programu ASOS 2015 o podobnej
tematyce.
IV Burmistrz w okresie sprawozdawczym uczestniczył :
1.Od 11 grudnia do 21 grudnia 2014 r. w spotkaniach opłatkowych .
2.W Koncercie Świątecznym ,który odbył się w dniu 21 grudnia 2014 roku w Gminnym Ośrodku
Kultury w Kłodawie. Oprawę muzyczną przygotowała Mariola Felczyńska razem ze swoimi
podopiecznymi ze szkół z terenu gminy. Burmistrz Kłodawy Robert Olejniczak korzystając ze
świątecznej atmosfery złożył wszystkim mieszkańcom życzenia świąteczne i noworoczne.
3.W dniu 31 grudnia 2014 r. tak jak w roku ubiegłym odbył się Sylwester pod chmurką.
Kłodawianie powitali Nowy Rok na placu przed Urzędem Miasta. O północy życzenia dla
mieszkańców złożył Burmistrz Kłodawy Robert Olejniczak oraz Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Siwiński.
4.W hali Sportowej Gimnazjum nr 1 w Kłodawie 10 stycznia 2015r. odbył się VI turniej piłki
nożnej halowej o puchar im. Wiktora Frątczaka. W turnieju wystąpiło 6 drużyn: Przyjaciele
Wiktora, KSK"Kłodawa", Górnik Kłodawa, OKS w Koninie, Alf Borki, Zakład Odsalania
Dębieńsko. W Finale turnieju wygrała drużyna Przyjaciele Wiktora ,którzy pokonali Górnika
Kłodawa 5-4.
5.W dniu 19 stycznia 2015 r. o godz. 10:00 z okazji 70 Rocznicy Wyzwolenia Kłodawy, Burmistrz
Kłodawy Robert Olejniczak wraz z dyrekcją, nauczycielami Gimnazjum Nr 1 i mieszkańcami
Gminy Kłodawa oddano hołd pod pomnikiem poległych żołnierzy Armii Radzieckiej przy Kościele
Parafialnym w Kłodawie, złożono kwiaty i zapalono znicze. Przy pomniku wystawiono wartę
harcerską i poczet sztandarowy Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Kłodawy.
Na tym sprawozdanie zakończono, dziękuję za uwagę.

