Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
Burmistrza Miasta i Gminy w Kłodawie za okres od 22 lipca 2015 do 22 września 2015r.
I Informacje ogólne
1.W wymienionym okresie odbyła się XIV sesja Rady Miejskiej w Kłodawie.
W czasie sesji podjęto 6 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
zainteresowanym jednostkom organizacyjnym w celu realizacji.
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2.W okresie sprawozdawczym wydano dziesięć zarządzeń Burmistrza Kłodawy w zakresie
wewnętrznego funkcjonowania urzędu oraz gospodarowania mieniem gminy. Zarządzenia zostały
umieszczone na stronie bip urzędu.
3.Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie jest w trakcie realizacji projektu pod nazwą „Budowa
użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia
elektronicznej administracji publicznej” .
W Urzędzie został utworzony punkt autoryzacji profili zaufanych (punkt informacyjny na parterze)
i zostało przeszkolonych 5 pracowników do ich potwierdzania. W miesiącach lipcu i sierpniu
potwierdzonych zostało 108 profili zaufanych dla pracowników urzędu i jednostek gminy. We
wrześniu prowadzono akcję potwierdzania dalej obejmując szkoły.
W chwili obecnej każdy mieszkaniec naszej gminy może zgłosić się do punku informacyjnego w
Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie w celu uruchomienia profilu zaufanego, trzeba mieć tylko
przy sobie dowód osobisty i telefon komórkowy.
4.W wykonaniu Uchwały Nr X/50/2015 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 29 maja 2015r.
w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy
Kłodawa oraz warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawki procentowej , zgodnie z
Zarządzeniem Nr 49/2015 z dnia 10 czerwca 2015r i Zarządzeniem Burmistrza Kłodawy Nr
66/2015r. z dnia 18 sierpnia 2015r. zostały sprzedane dwa lokale mieszkalne w trybie
bezprzetargowym na rzecz najemcy :
- przy ul. Wł. Jagiełły 2/10 o pow. 45,88 m² wraz z piwnicą o pow. 3,45 m²- za cenę
16.532,00zł + podatek vat stawka zw, cena za I opłatę z tytułu współużytkowania wieczystego
ułamkowej części gruntu wynosiła 90,00 zł + podatek vat stawka zw.
Akt notarialny został zawarty w dniu 10.09.2015r.,
- przy ul. Górnicza 10/12 o pow. 54,40 m² wraz z piwnicą o pow. 8,80 m²- za cenę 19.386,00
zł + podatek Vat stawka zw, cena za I opłatę z tytułu współużytkowania wieczystego ułamkowej
części gruntu wynosiła 73,20 zł + podatek vat stawka zw.
Akt notarialny został zawarty w dniu 10.09.2015r.,

5.1.W miesiącu sierpniu 2015 r. wypłacono 147 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę :
22 185,10 zł,
W miesiącu wrześniu 2015 r. wypłacono 138 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę :
20 786,15 zł.
5.2.W miesiącu sierpniu 2015 r. wypłacono 23 dodatki energetyczne na kwotę : 355,44 zł
W miesiącu wrześniu 2015 r. wypłacono 22 dodatki energetyczne na kwotę : 346,20 zł
II Informacja dotycząca zamówień publicznych, inwestycji i ochrony środowiska
1.1. W dniu 12-08-2015 r. gmina Kłodawa wystąpiła do WFOŚiGW w Poznaniu z wnioskiem o
płatność zaliczkową w wysokości 240.000,00 zł na realizację projektu „Rozbudowa i przebudowa
gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kłodawa – przygotowanie dokumentacji”. Wniosek
został zatwierdzony do wypłaty w dniu 04-09-2015 r.
1.2. W dniu 20-08-2015 r. Gmina Kłodawa złożyła 2 wnioski o dofinansowanie projektów
dotyczących doposażenia świetlic wiejskich w sołectwach Leszcze i Bierzwienna Krótka w ramach
III edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw“.
1.3. W dniu 04-09-2015 r. podczas profilaktycznego zakończenia lata dokonano uroczystego
otwarcia Placu zabaw Nivea.
1.4. W dniu 16-09-2015 r. Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie odwiedzili przedstawiciele Urzędu
Marszałkowskiego celem dokonania wizji lokalnej dotyczącej zgłoszonego projektu w Konkursie
„Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich”.
2.1. W dniu 20-07-2015 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego na świadczenie usług przewozu osób na potrzeby gminy Kłodawa. Zamówienie
prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. W ustalonym terminie składania ofert, tj. do
dnia 28-07-2015 r. do godz. 10:00 wpłynęły 4 oferty. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną
przez: Usługi Przewóz Osób i Organizowanie Wycieczek „Maćko” Maciej Dopierała, z siedzibą
Korzecznik – Podlesie, gm. Babiak, z ceną ofertową za wykonanie przedmiotu zamówienia w
wysokości: 3,13 zł brutto za 1 km świadczenia usługi przewozu osób autobusem z zapewnioną
opieką. W dniu 27-08-2015 r. została zawarta umowa na realizację przedmiotowego zadania o
wartości: 432.514,04 zł brutto.
2.2, W dniu 12-08-2015 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia na
remont budynku klubu sportowego realizowanego w ramach projektu pod nazwą „Remont budynku
zaplecza sanitarno - szatniowego przy stadionie piłkarskim w Kłodawie dofinansowany ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej”.
Zamówienie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. W ustalonym terminie
składania ofert, tj. do dnia 27-08-2015 r. do godz. 10:00 wpłynęły 3 oferty. Za najkorzystniejszą
uznano ofertę złożoną przez: Firmę Budowlaną „KAR-BUD”, z siedzibą w Dobrej, z ceną ofertową
za wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości: 423.046,51 zł brutto oraz okresem gwarancji
wynoszącym 36 miesięcy. W dniu 09-09-2015 r. została zawarta umowa na realizację
przedmiotowego zadania.
2.3. W dniu 13-08-2015 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia na
przebudowę dróg gminnych z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 - przebudowa drogi gminnej w

miejscowości Bierzwienna Krótka - etap II, Zadanie nr 2 - przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Rycerzew - etap II.
W ustalonym terminie składania ofert, tj. do dnia 28-08-2015 r. do godz. 10:00 wpłynęła 1 oferta
przetargowa na każde z w/w zadań. Zamówienie prowadzone było w trybie przetargu
nieograniczonego.
Za najkorzystniejszą dla Zadania nr 1 uznano ofertę złożoną przez: Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo – Mostowych S.A., z siedzibą w Kole, z ceną ofertową za wykonanie przedmiotu
zamówienia w wysokości: 639.200,25 zł brutto oraz okresem gwarancji wynoszącym 36 miesięcy.
Za najkorzystniejszą dla Zadania nr 2 uznano ofertę, złożoną przez: Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo – Mostowych S.A., z siedzibą w Kole, z ceną ofertową za wykonanie przedmiotu
zamówienia w wysokości: 147.531,80 zł brutto oraz okresem gwarancji wynoszącym 36 miesięcy.
W dniu 07-09-2015 r. zostały zawarte umowy na realizację przedmiotowych zadań.
2.4. W miesiącu sierpniu zawarto 3 umowy do przeprowadzonych postępowań w sprawie
udzielenia zamówień publicznych poniżej 30.000 euro na:
- rozbudowę świetlicy wiejskiej w Głogowej - z firmą Usługi Ogólnobudowlane Roman Skaliński,
z siedzibą w Kłodawie na kwotę: 54.489,40 zł brutto;
- remont elewacji i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kęcerzynie - z firmą Usługi
Ogólnobudowlane Roman Skaliński, z siedzibą w Kłodawie na kwotę: 44.163,33 zł brutto;
- remont budynku świetlicy wiejskiej w Lubońku – z firmą Usługi Remontowo – Budowlane
Krzysztof Krzyżanowski, z siedzibą w miejscowości Poddębno, gm. Babiak na kwotę: 43.919,83 zł
brutto.
3.Wszczęto procedurę wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pod nazwą „Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego metodą odkrywkową "KOBYLATA 1" na
działkach o nr ewid. 225/6 i 227/6 obręb Kobylata i częściowo na działce o nr ewid. 150/1 obręb
Zbójno, gm. Kłodawa".
4.Wydano 3 opinie o możliwości budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy
Kłodawa.
5. Dokonano zgłoszenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie 2 przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie gminy Kłodawa.
6. Wydano 13 decyzji dotyczących usunięcia drzew i krzewów.
III Informacja w zakresie współpracy z organizacjami, profilaktyki- sprawy różne
1.W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki na rok 2015 w dniach 10.08.- 14.08
zorganizowano wyjazd dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym do Regionalnego Centrum
Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie. W turnusie wzięło udział 36 osób, w
tym 31 uczestników, 1 kierowca autokaru oraz 4 osoby kadry.
Organizatorem był Gminny Punkt Wspierania Rodziny a środki finansowe na ten cel pochodziły z
Budżetu Gminy.
2. W dniach 24.08-28.08 Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza uczestniczyła w turnusie
profilaktycznym w Regionalnym Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w
Rogoźnie. Środki finansowe na transport uczestników pochodziły z Budżetu Gminy.

3. W dniu 23.08. zorganizowano wyjazd rodzinny o charakterze profilaktycznym do Lichenia, w
ramach obchodów Dnia Rodziny i Dnia Trzeźwości. W wycieczce wzięło udział 40 osób.
Organizatorem był Gminny Punkt Wspierania Rodziny a środki finansowe na ten cel pochodziły z
Budżetu Gminy.
4. W dniu 4 września zorganizowano - w ramach rozpoczęcia Kampanii "Bezpieczna Rodzina- Bez
uzależnień, bez przemocy, bez dopalaczy"- imprezę pt. Profilaktyczne Zakończenie Lata 2015
połączoną z konkursami profilaktycznymi, pokazem filmów profilaktycznych oraz rodzinnych
filmów w ramach Kina pod Chmurką.
W ramach współpracy z Komendą Powiatową Policji w Kole oraz Komisariatem Policji w
Kłodawie zorganizowano podczas imprezy pokaz filmu o dopalaczach oraz rozdano ulotki
tematyczne. Imprezę współorganizował Gminny Ośrodek Kultury, Młodzieżowa Drużyna
Pożarnicza oraz Ośrodek Szkolenia Kierowców pana Adriana Sieczkowskiego.
W imprezie wzięło udział kilkaset osób.
5. Trwają przygotowania do organizacji warsztatów z zakresu przeciwdziałania narkomanii i
przeciw dopalaczom zaplanowanych na koniec października. Warsztaty planowane są dla uczniów
Gimnazjów oraz dla nauczycieli. Ilość warsztatów i uczestników zostanie uzgodniona pod koniec
września.
6. W ramach konsultacji Gminnego Programu Profilaktyki na rok 2016 przesłano do 16 instytucji
( z którymi Urząd współpracuje w temacie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania narkomanii ) pismo o planowane na rok 2016 działania oraz zapotrzebowanie
finansowe na ich realizację.
7. Trwają prace przygotowawcze w sprawie organizacji dalszego ciągu Kampanii "Bezpieczna
Rodzina- Bez uzależnień, bez przemocy, bez dopalaczy" połączonej z kursem samoobrony oraz
programem profilaktycznych dla dzieci ,osób uczestniczących w warsztatach. Rozpoczęcie
Kampanii planowane jest na 7 października a zakończenie na 9 grudnia 2015.
Kontrola zarządcza
1. W dniu 29 czerwca do jednostek organizacyjnych przesłano pismo z kontroli zarządczej
dotyczące przedłożenia sprawozdań z wykonanych prac remontowych i wydatków inwestycyjnych
w roku 2014 oraz w I półroczu 2015.
Solna Dolina
1. Trwają konsultacje społeczne dotyczące przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 20142020.
2. W dniu 2 września br.Prezes Stowarzyszenia - p. Magdalena Bawej oraz Członek Zarządu - p.
Grzegorz Siwiński podpisali z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, reprezentowanym
przez Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego p. Krzysztofa Grabowskiego, umowę
przyznania pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie przygotowawcze". Pozyskane środki
finansowe przeznaczone będą na działania związane z opracowaniem z udziałem lokalnej
społeczności Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020 oraz wspieranie lokalnego rozwoju.
3. Na dzień 1 października zaplanowano Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze, na
którym członkowie poszerzonego o 3 nowe Gminy Stowarzyszenia wybiorą Prezesa, Zarząd, Radę i
Komisję Rewizyjną.

IV W okresie sprawozdawczym odbyły się następujące uroczystości w których uczestniczył
Burmistrz :
1. W dniu 30 sierpnia 2015 roku odbyły się Dożynki Gminne, na terenie szkoły podstawowej w
Korzeczniku. Uroczystości o godzinie 13.00 rozpoczęła Msza Święta dziękczynna polowa
celebrowana przez ks. Marka Kasiorkiewicza proboszcza parafii Modzerowo. Starostami dożynek
zostali Pani Genowefa Bartczak z Korzecznika i Pan Leszek Janicki z Rysin. Delegacje sołectw
gminy Kłodawa i kilka z gminy Izbica Kujawska zaprezentowały swoje wieńce dożynkowe. Na
scenie z ludowym repertuarem wystąpiły zespoły „Lubonianki” i „Kłodawiacy”.
Przeprowadzony został również IX Gminny Przegląd Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego oraz
Przegląd Rękodzieła Ludowego „Złoty Chochoł 2015” .W konkursie o „Misę Sołtysa” udział
wzięło 13 stołów z tradycyjnymi potrawami.
Jury najwyżej oceniło potrawy przygotowane przez sołectwo Okoleniec. Przybyli na imprezę
mieszkańcy gminy korzystali z atrakcji kulinarnych stołów dożynkowy oraz tradycyjnej grochówki
i chleba ze smalcem.
Uroczystości zakończyła zabawa taneczna z zespołem „The Best”.
2.W dniu 4 września 2015 roku o godz: 16.00 odbyło się uroczyste otwarcie placu zabaw dla dzieci
– podwórka Nivea.
Otwarcia i przecięcia wstęgi dokonał Burmistrz Kłodawy Robert Olejniczak oraz Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kłodawie Grzegorz Siwiński wraz z kilkorgiem dzieci, które licznie zgromadziły
się na placu w tym dniu.
Plac zabaw został wykonany w ramach Konkursu “Podwórko NIVEA”. Wielu mieszkańców, którzy
z dużym zaangażowaniem głosowali w konkursie, przybyło na plac, alby uczestniczyć w jego
otwarciu.
Otwarcie placu rozpoczęło imprezę profilaktyczną pod nazwą “Profilaktyczne zakończenie lata”.
3.W dniach od 4 do 6 września 2015 r. Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze w
Koninie we współpracy z Burmistrzem Kłodawy zorganizowało Ogólnopolski Bursztynowy Rajd
Kolarski po Wielkopolsce Wschodniej.
Kolarze zwiedzili Gminę Kłodawa, między innymi Podziemną trasę Turystyczną w Kopalni Soli
„Kłodawa” , Archiwum Rdzeni Geologicznych w Leszczach .
Gmina zapewniła uczestnikom rajdu nocleg (hala sportowa Gimnazjum Nr 1 w Kłodawie) oraz
część posiłków. Goście wzięli również udział w Profilaktycznym Zakończeniu lata w piątek 4
września 2015 r. oraz Narodowym Czytaniu w sobotę 5 września 2015 r. na Placu Wolności.
4.W dniu 5 września odbyła się czwarta edycja akcji Narodowe Czytanie, zainicjowanej przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, a kontynuowana przez
Prezydenta Andrzeja Dudę.
Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, potrzeba dbałości o
polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.
W tym roku w całym kraju czytano „Lalkę” Bolesława Prusa. Wszyscy zainteresowani udziałem w
akcji kłodawianie przybyli o godzinie 15.00 na Plac Wolności, gdzie odbyło się tegoroczne
Narodowe Czytanie. Obszerne, wybrane fragmenty, „Lalki” publicznie odczytali uczniowie Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie.
Jak co roku swoją obecność zaznaczyły władze miasta w osobach Roberta Olejniczaka Burmistrza
Kłodawy oraz Doroty Galus Sekretarza Gminy a także Radnej Rady Miejskiej Pani Anny
Michalak. Uczniowie za udział w Akcji otrzymali po egzemplarzu „Lalki” z okolicznościowym
stemplem, nadesłanym z Kancelarii Prezydenta RP.

V Informacje w zakresie organizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży na terenie
Gminy w okresie wakacyjnym.
1.W ramach „Wakacji z GOKiem” w okresie wakacyjnym zorganizowano dla dzieci wiele różnych
atrakcji i niespodzianek.
Zajęcia odbywały się równocześnie w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie oraz w Świetlicy w
Pomarzanach Fab.
Ogólnie w zajęciach uczestniczyło ok. 50 dzieci.
Dzieci zmagały się w różnych konkurencjach i zabawach, rozwijały swoje umiejętności manualne,
muzyczne, sprawnościowe, biorąc udział w różnorodnych konkursach i animacjach.
W ramach zajęć plastyczno – technicznych powstawały ciekawe prace, które można było podziwiać
przez cały okres wakacji. Nie zabrakło również dla wszystkich nagród.
Oprócz stałego planu zajęć na miejscu zaplanowano również jeden dzień
w tygodniu na wycieczki edukacyjne, dzięki którym dzieci mogły poznać ciekawe miejsca i ich
historię - zawitaliśmy do Zamku Królewskiego w Łęczycy , zjechaliśmy 600 m pod powierzchnię
ziemi zwiedzając Kłodawską Podziemną Trasę Turystyczną w Kopalni Soli „KŁODAWA”,byliśmy
z wizytą w Wiosce Indiańskiej „TATANKA” w Solcy Małej .
30.07.2015- podsumowano czas spędzony wspólnie na spotkaniu edukacyjnym
w Szkółce Jeździeckiej „Końska Zagroda” w Bierzwiennej Krótkiej. Dzieci po raz ostatni bawiły
się na wspólnym pikniku: przy ognisku piekły kiełbaski, miały możliwość spróbować tradycyjnych
wiejskich smakołyków, jeździły konno, brały udział w konkurencjach zorganizowanych przez
animatorów ze Szkółki Jeździeckiej.
2.W dniach 5-14 lipca zespół Taneczny GAMA uczestniczył w obozie szkoleniowym w
Piechowicach w ośrodku treningowym UROCZYSKO. Podczas obozu dzieci i młodzież podzielona
na grupy tematyczne i wiekowe uczestniczyła warsztatach tanecznych prowadzonych przez
profesjonalnych instruktorów choreografów.
3.W czasie wakacji Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie zorganizował kilka imprez plenerowych,
o charakterze rekreacyjno promocyjnym między innymi odbyły się pikniki rodzinne w
miejscowościach: Głogowa, Pomarzany , Bierzwienna.
Wszystkie pikniki cieszą się od kilku lat dużym zainteresowaniem wśród lokalnej społeczności.
4.W ramach współpracy z miastem Oschatz w dniach od 14 do 17 sierpnia 2015 r. Młodzieżowa
Drużyna Pożarnicza z Kłodawie gościła w Oschatz. 38-osobowa grupa polskich strażaków spotkała
się ze swoimi niemieckimi kolegami. Program wizyty był bogaty. Prócz wspólnych spotkań,
ćwiczeń i poznawania niemieckich procedur związanych z działalnością straży pożarnej, młodzież
korzystała z atrakcji takich jak basen czy park linowy, jak również uczestniczyła w biegu
terenowym i wspinaczce na najwyższy szczyt w okolicy Oschatz. Projekt samorządów miast
Kłodawy i Oschatz został zrealizowany przy wsparciu finansowym organizacji Polsko-Niemiecka
Współpraca Młodzieży w Poczdamie. Gmina Kłodawa pokrywała koszty przejazdu młodzieży do
Oschatz i z Oschatz do Kłodawy. Dzięki wnioskowi, jaki został złożony do organizacji PNWM w
Poczdamie , otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 3.850 zł. Gmina poniosła koszty w
wysokości 1.150 zł

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.

