Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
Burmistrza Miasta i Gminy w Kłodawie za okres od 26 marca 2015 do 22 kwietnia 2015r.
I Informacje ogólne
1.W wymienionym okresie odbyła się VIII sesja Rady Miejskiej w Kłodawie.
W czasie sesji 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.
Trzy 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 osiem zarządzeń Burmistrza Kłodawy w zakresie
wewnętrznego funkcjonowania urzędu oraz gospodarowania mieniem gminy. Zarządzenia zostały
umieszczone na stronie bip urzędu.
3.1.W wykonaniu Uchwały Nr VI/24/2015 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 stycznia 2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy
Kłodawa oraz warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawki procentowej oraz zgodnie z
Zarządzeniem Burmistrza Kłodawy Nr 13/2015r. z dnia 06 lutego 2015r. został sprzedany lokal
mieszkalny w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy przy ul.Górniczej 10/11 o pow. użytkowej
37,30 m² wraz z piwnicą o pow. 7,30 m²- za cenę 12 126 zł + podatek Vat .Akt notarialny został
zawarty w dniu 25.03.2015r.
3.2.Burmistrz Kłodawy przy udziale Komisji Mieszkaniowej :
-realizując uprawnienia do zawarcia umowy w ramach ostatecznej listy osób uprawnionych do
najmu lokalu mieszkalnego wydał skierowanie do zawarcia umowy najmu na lokal mieszkalny
rodzinie dwuosobowej- przy ul. Górnicza 1/11 w Kłodawie,
2/ oraz do zawarcia umowy najmu na lokal socjalny rodzinie czteroosobowej w miejscowości
Górki 17/5.
4.W miesiącu kwietniu 2015 r. wypłacono 151 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę :
22 746,08 zł.
5.W miesiącu kwietniu 2015 r. wypłacono 18 dodatków energetycznych na kwotę : 274,45 zł.
II Informacja dotycząca zamówień publicznych, inwestycji i ochrony środowiska
1. W dniu 30-03-2015 roku Gmina Kłodawa zgłosiła do Konkursu „Podwórko Nivea” plac przy ul.
3 Maja w Kłodawie. Celem Konkursu jest wyłonienie 40 zwycięskich lokalizacji, wybranych w
głosowaniu internautów, w których w ramach nagrody wybudowane zostaną place zabaw według
projektu przygotowanego przez NIVEA Polska Sp. z o.o. Głosować można za pośrednictwem
strony internetowej www.nivea.pl/podworko do dnia 30 kwietnia (wybranych zostanie 20
lokalizacji) oraz 31 maja (wybranych zostanie kolejne 20 lokalizacji).
2. W dniu 30-03-2015 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie
udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2015r., w zakresie m.in.
budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w ramach której Gmina Kłodawa do
złożonego w 2014 roku wniosku otrzyma dotację w wysokości 150.000,00 zł na dokończenie w

roku bieżącym przebudowy drogi w miejscowości Rgielew. Umowa w tym zakresie została
przesłana do UMiG w Kłodawie w dniu 17-04-2015 r.
3. W dniu 07-04-2015 roku Gmina Kłodawa złożyła w ramach V edycji konkursu „Pięknieje
wielkopolska wieś” 3 wnioski o dofinansowanie, obejmujące sołectwa Luboniek, Głogowa i
Dzióbin. Wnioskowana kwota dotacji: po 30.000,00 zł dla każdego wniosku.
4.W dniu 31-03-2015 r. upłynął termin składania ofert w postępowaniu w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. rozbudowa i
modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych, gm. Kłodawa. Zamówienie
prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. W w/w terminie wpłynęła 1 oferta
przetargowa. W dniu 15-04-2015 r. za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez: PRO-EKO
Projekt Sp. z o.o., z siedzibą w Koninie, z ceną ofertową za wykonanie całości przedmiotu
zamówienia w wysokości: 159.900,00 zł brutto. Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu
21-04-2015 r.
5.W dniu 31-03-2015 r. wszczęto postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. rozbudowa i modernizacja stacji
uzdatniania wody w Kłodawie. Zamówienie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego.
W ustalonym terminie składania ofert, tj. do dnia 09-04-2015 r. do godz. 10:00 wpłynęły 3 oferty
przetargowe. W chwili obecnej trwa ocena złożonych ofert.
6. W dniu 07-04-2015 r. wszczęto postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na
zakup i transport kruszywa naturalnego łamanego kamiennego o frakcji 0-31,5 mm do remontu
dróg gminnych na terenie gminy Kłodawa w roku 2015. Zamówienie prowadzone było w trybie
przetargu nieograniczonego. W ustalonym terminie składania ofert, tj. do dnia 15-04-2015 r. do
godz. 10:00 wpłynęło 12 ofert przetargowych. W chwili obecnej trwa ocena złożonych ofert.
7. W dniu 08-04-2015 r. wszczęto postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. budowa kanalizacji sanitarnej w
aglomeracji Kłodawa (w skład której wchodzą: budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łęczyckiej w
Kłodawie i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Pomarzany
Fabryczne, Gm. Kłodawa) oraz uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w rejonie ulic
Kościuszki i Górniczej w Kłodawie. Zamówienie prowadzone było w trybie przetargu
nieograniczonego. W ustalonym terminie składania ofert, tj. do dnia 16-04-2015 r. do godz. 10:00
wpłynęły 4 oferty przetargowe. W chwili obecnej trwa ocena złożonych ofert.
8.W dniach od 29 kwietnia do 19 maja 2015 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie
będzie wyłożony do publicznego wglądu projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kłodawa Etap IIIb - dla wybranych terenów w obrębach Bierzwienna Długa
Kolonia i Dębina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
7.W ramach sprawozdawczości na stanowisku ochrony środowiska sporządzono i wysłano
następujące sprawozdania i informacje:
a) roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w
roku 2014.
b) sprawozdanie do GUS w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie.
8. Wydano 2 opinie o możliwości budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy
Kłodawa.
9. Wydano 1 zaświadczenie o jakości wody.
10. Wydano 7 decyzji dotyczących usunięcia drzew i krzewów, a 3 projekty zezwoleń na usunięcie
drzew rosnących w pasie drogowym przesłano do RDOŚ w Poznaniu.

11. Wydano 2 decyzje środowiskowe.
III Informacja w zakresie współpracy z organizacjami, profilaktyki- sprawy różne
1.W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki na rok 2015, w dniu 10 kwietnia, w Szkole
Podstawowej i Gimnazjum SPSK w Wólce Czepowej odbyły się sportowe zajęcia o charakterze
profilaktycznym pt."Biegi Katyńskie".
2. W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki na rok 2015, w dniu 13 kwietnia w Szkole
Podstawowej nr 2 w Kłodawie, w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia odbyła się
profilaktyczna impreza pod hasłem "Bezpieczeństwo żywności".
3. Trwają prace dotyczące organizacji gminnej Konferencji w dniu 6 maja 2015 r. w godzinach
14:00- 18:30 Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie pt. "Współpraca w przeciwdziałaniu
uzależnieniom i przemocy w rodzinie". Konferencja jest organizowana przy współpracy z Komendą
Powiatową Policji w Kole. Głównym prelegentem będzie dr Teresa Kobrzyńska – członek zespołu
ekspertów Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie,
certyfikowany specjalista w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w
społecznościach lokalnych.
4.1.W dniu 17 kwietnia ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dwóch
zakresach:
1)Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
2) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Termin naboru ofert mija 11 maja o godz. 10:00.
4.2. Trwają prace organizacyjne dotyczące III Majowej Sztafety Flagi w dniu 2 maja 2015 r.
Rozpoczęcie przy Kopalni Soli Kłodawa o godz. 15:00, zakończenie przy Szkole Podstawowej i
Gimnazjum w Wólce Czepowej ok. godz. 19:00.
IV Burmistrz w okresie sprawozdawczym uczestniczył :
1.W dniu 10 kwietnia 2015 r. w Szkole Podstawowej i Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół
Katolickich w Wólce Czepowej odbyły się uroczystości obchodów 75 rocznicy zbrodni katyńskiej.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele pw. WNMP w Kłodawie. Po mszy odbył się
Apel Poległych i złożenie kwiatów pod Tablicą Pamięci w parku przy Szkole Podstawowej i
Gimnazjum SPSK w Wólce Czepowej. Po uroczystościach na terenie szkoły dobył się VI Bieg
Katyński.

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.

