Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
Burmistrza Miasta i Gminy w Kłodawie za okres od 29 stycznia 2015 do 25 lutego 2015r.
I Informacje ogólne
1.W wymienionym okresie odbyło się VI sesja Rady Miejskiej w Kłodawie, na której zostało
podjętych 10 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 dwa zarządzenia Burmistrza Kłodawy w zakresie
wewnętrznego funkcjonowania urzędu oraz gospodarowania mieniem gminy. Zarządzenia zostały
umieszczone na stronie bip urzędu.
3.1.Na podstawie Uchwały nr XXXV/221/2012 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 20 grudnia
2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej w Kłodawie
oraz Zarządzenia Nr 95/2014 Burmistrza Kłodawy z dnia 9 grudnia 2014 , Burmistrz Kłodawy
ogłosił na dzień 9 marca 2015r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej, położonej w Kłodawie przy ul. Warszawskiej 19 za cenę : 83 000,00 zł.
3.2.W wykonaniu Uchwały Nr LVI/347/2014 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 kwietnia
2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy
Kłodawa oraz warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawki procentowej , zgodnie z
Zarządzeniem Burmistrza Kłodawy Nr 34/2014r. z dnia 06 maja 2014r. oraz 53/2014 z dnia 7
lipca 2014r. został sprzedany lokal mieszkalny w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy :
przy ul. Kard. Wyszyńskiego 46/16 o pow. użytkowej 46,82 m² wraz z piwnicą o pow. 6,86m²za cenę 14.342 zł + podatek Vat . Akt notarialny został zawarty w dniu 30.01.2015r.
4.W miesiącu lutym 2015 r. wypłacono 153 dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę :
22 442,32 zł.
5.W miesiącu styczniu 2015 r. wypłacono 17 dodatków energetycznych na kwotę : 258,68 zł.
II Informacja dotycząca zamówień publicznych, inwestycji i ochrony środowiska
1. Z dniem 29 stycznia 2015 roku zakończyła się kontrola projektu pod nazwą „Budowa kanalizacji
sanitarnej i kanalizacji deszczowej w mieście Kłodawa”. Kontrola była prowadzona od dnia 8
grudnia 2014 roku. Jednostką kontrolującą był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Poznaniu, który kontrolował trwałość projektu. Ocenie podlegały takie
elementy projektu jak: dokumentacja finansowo-księgowa, dokumentacja potwierdzająca
utrzymanie osiągniętego poziomu wskaźników, dokumentacja potwierdzająca realizację działań
informacyjno – promocyjnych, archiwizacja dokumentów związanych z realizacją projektu. W
trakcie kontroli trwałości projektu nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości oraz uchybień w
badanych obszarach.
2. W związku z uczestnictwem 10 sołectw z terenu gminy Kłodawa w Programie „Wielkopolska
Odnowa Wsi 2013-2020“ i koordynacją Programu przez Gminę Kłodawa przekazano do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego sprawozdania z działalności Grup Odnowy Wsi

sołectw za rok 2014.
3. W dniu 09-02-2015 r. Gmina Kłodawa otrzymała informację o wystawieniu zlecenia płatności na
kwotę 25.000,00 zł do zrealizowanego w 2014 r. projektu pod nazwa „Remont i modernizacja
budynku świetlicy wiejskiej w Dębinie drogą do kształtowania świadomości społecznej i
czynnikiem pobudzającym aktywność mieszkańców". Wystawienie zlecenia poprzedzone było
kontrolą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakresie prawidłowości
realizacji operacji objętej dofinansowaniem. Kontrola ta nie wykazała żadnych nieprawidłowości.
4.Właściciele posesji zamieszkałych w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
mogą od miesiąca marca 2015 roku oddawać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w Kłodawie, przy ulicy Cegielnianej 15 (siedziba Zarządu Budynków i Usług
Komunalnych w Kłodawie) takie odpady jak:
- zużyty olej silnikowy i opakowania po oleju,
- płyny chłodnicze i opakowania po płynie chłodniczym,
- filtry olejowe itp., materiały filtracyjne, sorbenty, tkaniny do wycierania.
Za pozostawienie odpadów w PSZOK-u nie pobiera się żadnych opłat. Informacja zostanie
umieszczona na stronie bip urzędu.
5.W ramach sprawozdawczości na stanowisku ochrony środowiska do dnia 20 lutego sporządzono i
wysłano następujące sprawozdania i informacje:
a) SG-01 - gospodarka mieszkaniowa i komunalna,
b) SG-01-4/ZOS (Załącznik do sprawozdań: F-03, SP i SG-01 - środki trwałe, dotyczący nakładów
na środki trwałe służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów
rzeczowych,
c) G-02b (Sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej),
d) Informację do UMWW w Poznaniu o wyrobach zawierających azbest w przypadku, gdy gmina
wykorzystuje wyroby zawierające azbest oraz o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji
stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.
6.Zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Administracji i Cyfryzacji z Rejestru związków
międzygminnych z dniem 3 lutego 2015 roku wykreślono Związek Międzygminny „Kolski Region
Komunalny”.
7.W dniach od 16 lutego 2015 roku do 16 kwietnia 2015 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
w Kłodawie (pokój nr 23) w godzinach pracy Urzędu na okres 60 dni został wyłożony do
publicznego wglądu projekt uproszczonego planu urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasów
stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na obszarze gminy
Kłodawa. W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu
zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie zapisów w planie.
Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.
III Informacja w zakresie współpracy z organizacjami, profilaktyki- sprawy różne
1. W dniu 23 stycznia odbyło się zorganizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie szkolenie
dla Przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych. Na
szkolenie przybyło 17 osób reprezentujących zaproszonych przedsiębiorców oraz 5 przedstawicieli
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłodawie. Tematyka szkolenia
cieszyła się dużym powodzeniem, co skutkowało przedłużeniem szkolenia o ponad 1,5 godziny.

2. Trwają prace dotyczące przygotowania projektów Uchwał Rady Miejskiej w Kłodawie w sprawie
zmiany limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Kłodawa oraz zasad ich
usytuowania. Konsultacje w tej sprawie zostaną wszczęte w marcu 2015 r.
3. W związku z Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Prokuraturze
Rejonowej w Kole w dniach 23-28 lutego zorganizowano dyżury przyjęć. Informację udostępniono
na stronach BIP Gminy Kłodawa oraz na Tablicy Ogłoszeniowej.
4.W ramach składania wniosków w trybie pozakonkursowym przez stowarzyszenia na organizację
ferii zimowych 2015 dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kłodawa wpłynęło 7 wniosków.
Ogółem przyznano dofinansowanie o wartości 7.508,00 zł dla:
"W czasie ferii trzymaj formę",Stowarzyszenie”Nasza szkoła"Bierzwienna Długa
"Sport to zdrowie", Stowarzyszenie "Z Edukacją w Przyszłość" Korzecznik
"Ferie z Dwójką" , Stowarzyszenie Szkolne "Rawita", Kłodawa
"Zimowa Akademia Dobrych Pomysłów", Stowarzyszenie "Kłodawska Jedynka", Kłodawa
"Ferie na Lodowisku", Stowarzyszenie SPSK, Wólka Czepowa
"Ferie zimowe- bezpieczne i zdrowe", Stowarzyszenie "Działajmy z myślą o Przyszłości",
Luboniek
"Sportowo- plastyczne ferie zimowe- Rysiny 2015", Stowarzyszenie "Rozwój Lokalny i Edukacja"
w Rysinach
5.Wezwano Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Kłodawa do złożenia informacji
dotyczącej stanu Kontroli Zarządczej za rok 2014. Zgodnie z przedstawionymi informacjami, we
wszystkich jednostkach w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i
efektywna kontrola zarządcza. Na tej podstawie sporządzono Oświadczenie Burmistrza o
zapewnieniu w roku 2014 Kontroli Zarządczej na terenie Gminy Kłodawa.
6.W dniu 24 lutego 2015 roku o godzinie 14:30, w Urzędzie Miasta i Gmin w Kłodawie Burmistrz
Kłodawy zorganizował spotkanie z przedsiębiorcami,które miało na celu przeprowadzenie
konsultacji w przedmiocie podjęcia uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie dotyczącej zwolnienia od
podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców z terenu Gminy
Kłodawa.
Na spotkaniu rozdano przybyłym przedsiębiorcom formularze, na których można było przedstawić
uwagi dotyczące omawianej uchwały.
7.Trwają spotkania i rozmowy z gminami ościennymi w sprawie przyszłości Leadera w latach
2014- 2020 oraz możliwości funkcjonowania w tym okresie Stowarzyszenia "Solna Dolina".
W dniu 3 marca przedstawicielki Stowarzyszenia będą uczestniczyć w Uroczystej Gali Finałowej w
Konkursie Promocyjnym "Wielkopolski Gospodarczo- Samorządowy HIT 2014", do którego
"Solna Dolina" otrzymała Nominację. Wyniki Konkursu i uroczyste ogłoszenie werdyktu Kapituły
Konkursowej nastąpi podczas Gali.
IV Burmistrz w okresie sprawozdawczym uczestniczył :
1.W dniu 6 lutego 2015 roku o godzinie 10.00 w Domu Strażaka w Kłodawie odbyły się eliminacje
miejsko- gminne Turnieju Wiedzy Pożarniczej “Młodzież zapobiega pożarom” .Do turnieju
przystąpili uczniowie z 9 szkół, z terenu gminy Kłodawa.
Turniej odbył się w 3 grupach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne.
Udział wzięło ogółem 20 uczniów.
Zawodnicy mieli za zadanie odpowiedzieć pisemnie na 40 pytań z zakresu ochrony
przeciwpożarowej.

Najwyższe lokaty w swoich kategoriach zajęli : Bartosz Warszewski (szkoła podstawowa),
Patryk Mójta (gimnazjum), Klaudia Kruszyna (szkoła ponadgimnazjalna), tym samym
zakwalifikowali się do eliminacji powiatowych.
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i dyplomy, które ufundował Burmistrz Kłodawy.
2.W dniu 7 lutego 2015 roku w hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w
Kłodawie odbył się halowym turnieju piłki nożnej Orlików o Puchar Burmistrza Kłodawy. Udział w
turnieju wzięło osiem drużyn , frekwencja na trybunach dopisała, pierwsze trzy miejsca
zajęły:Warta Kramsk, Lider Włocławek i trzecie miejsce KS Górnik Kłodawa I.
3.W dniu 21 lutego 2015 roku w hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w
Kłodawie odbył się turniej piłki siatkowej o Puchar Burmistrza Kłodawy. Turniej cieszył się dużym
zainteresowaniem, nasza drużyna zajęła II miejsce.

Na tym sprawozdanie zakończono, dziękuję za uwagę.

