Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
Burmistrza Miasta i Gminy w Kłodawie za okres od 26 lutego 2015 do 25 marca 2015r.
I Informacje ogólne
1.W wymienionym okresie odbyła się VII sesja Rady Miejskiej w Kłodawie, na której zostało
podjętych 7 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.
Jedna uchwała została przesłana 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 pięć zarządzeń Burmistrza Kłodawy w zakresie
wewnętrznego funkcjonowania urzędu oraz gospodarowania mieniem gminy. Zarządzenia zostały
umieszczone na stronie bip urzędu.
3.W wykonaniu Uchwały Nr 97/07 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 20.09.2007r. w/s wyrażenia
zgody na sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa oraz
zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza , został sprzedany w drodze II ustnego przetargu
nieograniczonego lokal mieszkalny przy u W.Kapicy 1/6 o pow. 44m2 wraz z piwnicą o pow. 3,60 i
udziałem we współużytkowaniu wieczystym gruntu za cenę 77 280zł.
4.W miesiącu marcu 2015 r. wypłacono 148 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę :
22 028,26 zł.
5.W miesiącu marcu 2015 r. wypłacono 19 dodatków energetycznych na kwotę : 290,22 zł.
II Informacja dotycząca zamówień publicznych, inwestycji i ochrony środowiska
1.W dniu 27-02-2015 roku Gmina Kłodawa złożyła w ramach Programu Modernizacji
Infrastruktury Sportowej realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki wniosek o
dofinansowanie zadania pod nazwą „Remont budynku klubu sportowego“.
2. W dniu 25-02-2015 r. otrzymaliśmy informację o wystawieniu zlecenia płatności na kwotę
37.968,80 zł do zrealizowanego w 2014 r. projektu pod nazwa „Zagospodarowanie centrum
miejscowości Kłodawa". Wystawienie zlecenia poprzedzone było kontrolą Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakresie prawidłowości realizacji operacji
objętej dofinansowaniem. Kontrola ta nie wykazała żadnych nieprawidłowości.
3. W dniu 23-02-2015 r. wszczęto postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na
dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej PB 95 na potrzeby gminy Kłodawa w roku
2015. Zamówienie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego.
W ustalonym terminie składania ofert, tj. do dnia 04-03-2015 r. do godz. 10 00 wpłynęły 2 oferty
przetargowe. W dniu 06-03-2015 r. za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe „Anmar” s.c. Aneta Pietrzak, Marcin Pietrzak,
z siedzibą w Kłodawie, z ceną ofertową za wykonanie całości przedmiotu zamówienia w
wysokości: 387.612,72 zł brutto oraz 1 % upustu od ceny brutto obowiązującej w dniu zakupu dla
innych klientów detalicznych.
Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 12-03-2015 r. Zamówienie obejmuje następujące

jednostki: UMiG w Kłodawie, ZBiUK w Kłodawie, ZWiK w Kłodawie, OPS w Kłodawie.
4. W dniu 28-02-2015 r. przesłano do Urzędu Zamówień Publicznych roczne sprawozdanie o
udzielonych zamówieniach publicznych w roku 2014.
5. W dniu 16-03-2015 r. wszczęto postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia na odbieranie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy
Kłodawa. Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Termin składania
ofert upływa w dniu 24-03-2015 r. o godz.1000.
6.W dniach od 18 marca do 08 kwietnia 2015 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie
jest wyłożony do publicznego wglądu projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kłodawa Etap IIIa - dla terenów w obrębach Bierzwienna Krótka i
Cząstków wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.
7.W ramach sprawozdawczości na stanowisku ochrony środowiska od 21 lutego 2015 do dnia 20
marca sporządzono i wysłano następujące sprawozdania i informacje:
a)sprawozdanie zbiorcze o wytworzonych odpadach – dotyczy odpadów wytworzonych w Urzędzie
Miasta i Gminy w Kłodawie,
b)Kartę Składowiska Nieeksploatowanego – dotyczy składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne w miejscowości Zbójno.
8. Wydano opinie o możliwości budowy 2-óch przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
gminy Kłodawa.
9.W dniu 4 marca 2015 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie odbyło się Walne
Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Kłodawie. Na Walnym Zgromadzeniu
Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej w Kłodawie udzielono absolutorium za okres sprawozdawczy
tj. za rok 2014.
Ponadto ustalono wysokość stawki członkowskiej za 1 ha gruntów zmeliorowanych obowiązującej
w roku 2015. Wysokość stawki w roku 2015 wynosi 24 zł od jednego hektara gruntów
zmeliorowanych w tym 17 zł gotówka i 7 zł, jako udział własny rolników. Przyjęta stawka nie
została zwiększona w stosunku do roku 2014.
10.Została sporządzona i wysłana do UMWW w Poznaniu ankieta na potrzeby Krajowego
Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w zakresie planowanych w latach 2015-2020
inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kłodawa, tzw.
MASTERPLAN.
11. Wydano 18 decyzji dotyczących usunięcia drzew i krzewów.
III Informacja w zakresie współpracy z organizacjami, profilaktyki- sprawy różne
1.W dniu 5 marca 2015 r. na stronie internetowej Urzędu oraz na Tablicy Ogłoszeniowej w
Urzędzie zamieszczono projekty Uchwał Rady Miejskiej w Kłodawie w sprawie zmiany limitu
punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Kłodawa oraz zasad ich usytuowania.
W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.
2. Opracowano szczegółowe sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki za 2014
rok.

3.W dniu 3 marca 2015r. Stowarzyszenie"Solna Dolina" otrzymało statuetkę HIT 2014 oraz Akt
Nadania tytułu.
4. W dniu 17 marca, w świetlicy wiejskiej w Zalesiu odbyła się Konferencja pt."Liderzy w
Działaniu" podczas której zaprezentowane zostały projekty zrealizowane w ramach Wdrażania
Lokalnej Strategii Rozwoju z działań: „Odnowa i rozwój wsi”, „Małe projekty”, „Tworzenie i
rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, na
obszarze gmin: Kłodawa, Przedecz i Chodów przez sektor publiczny, gospodarczy i społeczny.
5. Trwają spotkania i rozmowy z gminami ościennymi w sprawie przyszłości Leadera w latach
2014- 2020 oraz możliwości funkcjonowania w tym okresie Stowarzyszenia "Solna Dolina".
6.W dniu 14 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbyło się inauguracyjne spotkanie
kobiet w sprawie powołania i założenia Gminnej Rady Kobiet w Kłodawie.
7. Trwają rozmowy na temat współorganizacji Majowej Sztafety Flagi.
8.Jak co roku wspólnie z pozostałymi gminami i podmiotami Lokalnej Organizacji Turystycznej
„Centralny Łuk Turystyczny” ,Gmina Kłodawa wzięła udział w targach „Na styku kultur” w Łodzi.
Na tegorocznym stoisku przygotowaliśmy dla zwiedzających konkurs z atrakcyjnymi nagrodami,
którymi były między innymi wejściówki do Kopalni Soli „Kłodawa” i do Term w Uniejowie.
9. W dniach od 2 lutego 2015r do 20 marca 2015r odbyły się zebrania wiejskie i zebrania Rad
Osiedli.
Średnia frekwencja na zebraniach wyniosła 40 % .
Zebrania wyborcze,które odbywały się w dwudziestu siedmiu sołectwach wyłoniły sołtysów na
kadencję 2015-2018r. Wśród nich jest siedmiu nowych sołtysów:
Bierzwienna Krótka - Dariusz Wiśniewski
Kobylata
Tomasz Kujawka
Rgielew
Janusz Kowalewski
Okoleniec
Janusz Łopaciński
Rycerzew
Agnieszka Rzetelska
Tarnówka
Przemysław Mielcarek
Zbójno
Anna Kołodziejska
Natomiast w pozostałych sołectwach wybrano reprezentantów z poprzedniej kadencji.
Mieszkańcy osiedli powierzyli funkcję dotychczasowym Przewodniczącym Rad Osiedli Nr 1 i 2 w
Kłodawie.
Zebraniom przewodniczyli zgodnie z zarządzeniem Burmistrz Robert Olejniczak,Sekretarz Dorota
Galus i Kierownik Referatu Dawid Pudło.
IV Burmistrz w okresie sprawozdawczym uczestniczył :
1.W dniu 8 marca o godzinie 17.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie odbył się
koncert z okazji Dnia Kobiet. Organizatorem uroczystości był Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie i
Gminny Ośrodek Kultury. Koncert w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych
w Kłodawie tak jak w roku ubiegłym cieszył się dużym powodzeniem nie tylko pań. Z okazji ich
święta wszystkie Panie które skorzystały z zaproszenia Burmistrza otrzymały mały podarunek –
niespodziankę.

2.W dniu 14 marca 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbyła się uroczysta
inauguracja Gminnej Rady Kobiet.
3.W dniu 15 marca 2015 roku na zaproszenie Burmistrza gościł w Kłodawie Pan Prezydent RP
Bronisław Komorowski . Pan Prezydent spotkał się z mieszkańcami na placu Wolności, spotkanie
przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze , nie zabrakło wspólnych zdjęć oraz uścisków dłoni.
Dokładne informacje o uroczystościach i spotkaniach , które odbyły się w okresie sprawozdawczym
można uzyskać na bieżąco na stronie urzędu.

Na tym sprawozdanie zakończono, dziękuję za uwagę.

