Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
Burmistrza Miasta i Gminy w Kłodawie za okres
od 29 października 2015 do 25 listopada 2015r.
I Informacje ogólne
1.W okresie objętym sprawozdaniem odbyły się dwie sesje Rady Miejskiej w
Kłodawie: XVI w dniu 29 października br. oraz XVII w dniu 9 listopada 2015r.
W czasie sesji podjętych zostało 11 uchwał, które objęte zostały zakresem Nadzoru
Wojewody i przesłane do Wydziału Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Koninie.
Uchwały objęte zakresem Regionalnej Izby Obrachunkowej zostały przesłane do
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Oddział w Koninie.
Pięć uchwał zostało przesłanych 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 dziewięć zarządzeń Burmistrza Kłodawy w
zakresie wewnętrznego funkcjonowania urzędu oraz gospodarowania mieniem
gminy. Zarządzenia zostały umieszczone na stronie bip urzędu.
3.W dniach 19 i 20 listopada odbyły się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami
Miasta w sprawie Budżetu Obywatelskiego, były to konsultacje mające na celu
przedstawienie mieszkańcom zweryfikowanych przez Zespół projektów poddanych
pod głosowanie. Osiedle Nr 1 może głosować na dwa projekty przedstawione przez
mieszkańców , Osiedle Nr 2 na cztery.
W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy w dniach od 19 listopada do 4
grudnia mogą oddawać swoje głosy w punkcie informacyjnym w urzędzie bądź za
pośrednictwem strony internetowej.
Obszerne informacje na temat budżetu obywatelskiego znajdują się na stronie urzędu
w zakładce „Budżet Obywatelski”
4.Gmina Kłodawa przystąpiła do przygotowania Strategii Rozwoju Gminy na lata
2015-2020.

W ramach tego przedsięwzięcia odbyły się w dniach 29 października i 18 listopada
spotkania warsztatowe, które zgromadziły reprezentantów różnych grup społecznych,
zawodowych i wiekowych. W trakcie warsztatów mieszkańcy gminy rozmawiali o
mocnych i słabych stronach oraz szansach dla gminy Kłodawa (liczba uczestników
29 osób).
Warsztaty strategiczne są jednym z etapów przygotowania Strategii Rozwoju Gminy
Kłodawa. Na dzień 15 grudnia przewidziane jest jeszcze jedno spotkanie.
Zakończenie prac nad Strategią Rozwoju Gminy Kłodawa planowane jest na koniec
grudnia 2015 r.

5.Na podstawie Uchwały Nr 267/2008 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 19 grudnia
2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Kłodawie
oraz Zarządzenia Nr 70/2015 Burmistrza Kłodawy z dnia 26 sierpnia 2015r.
Burmistrz Kłodawy ogłosił na dzień 20 listopada 2015r. I przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych w
Kłodawie, oznaczonych Nr działek:
1632 o pow. 0,0722 ha , cena wywoławcza
1633 o pow. 0,0701 ha, cena wywoławcza
1636 o pow. 0,0884 ha, cena wywoławcza
1638 o pow. 0,0856 ha, cena wywoławcza

20 400,00 zł
19 800,00 zł
25 000,00 zł
24 200,00 zł.

Do przetargu przystąpiła 1 osoba. Działkę nr 1632 sprzedano za kwotę 20 700,00 zł
netto.
6.Burmistrz Kłodawy po zasięgnięciu opinii Komisji Mieszkaniowej realizując
uprawnienia do zawarcia umowy w ramach listy dodatkowej osób uprawnionych do
najmu lokalu socjalnego na rok 2014/2015 w dniu 18.12.2014r. wydał
skierowanie do zawarcia umowy najmu na lokal socjalny dla jednej osoby przy ul.
Dąbska 30/12 w Kłodawie.
7.1.W wykonaniu uchwały Nr 334/06 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 26
października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
gruntowych położonych we wsi Dzióbin i Korzecznik gm. Kłodawa oraz
Zarządzeniami Burmistrza ,w dniu 29 października 2015 r. został zawarty akt
notarialny Nr rep. A 4795/2015 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
położonej w obrębie wsi Korzecznik gm.Kłodawa ozn. nr geod. 306/5 o pow. 0.0074
ha za cenę 370,00 zł z przeznaczeniem na cele publiczne do gminnego zasobu
nieruchomości pod poszerzenie pasa drogowego.

7.2.W wykonaniu uchwały Nr XV/71/2015 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 25
września 2015 r. w sprawie zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w
Kłodawie oraz zarządzeniem Burmistrza został zawarty akt notarialny Nr Rep. A
5064/2015 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie ozn.
nr geod. 1127/3 o pow. 0.0315 ha za cenę 630,00 zł z przeznaczeniem na cele
publiczne do gminnego zasobu nieruchomości pod drogę.
7.3.W wykonaniu uchwały Nr XVI/81/2015 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 29
października 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w
obrębie wsi Słupeczka gm.Kłodawa oraz zarządzeniem Burmistrza w dniu 17
listopada 2015 r. został zawarty akt notarialny Nr rep/ A 5071/2015 w sprawie
nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Słupeczka gm.Kłodawa
ozn. nr geod.150/5 o pow. 0.2105 ha za cenę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na cele
publiczne do gminnego zasobu nieruchomości-teren rekreacyjno-sportowy.
8.1W miesiącu listopadzie 2015 r. wypłacono 141 dodatków mieszkaniowych na
łączną kwotę : 21 603,05 zł.
8.2.W miesiącu listopadzie 2015 r. wypłacono 19 dodatków energetycznych
kwotę : 290,76 zł

na

II Informacja dotycząca zamówień publicznych, inwestycji i ochrony środowiska
1.W dniu 30.10.2015 r. Gmina Kłodawa złożyła w Urzędzie Wojewódzkim wniosek o
dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019 zadania pn. „Budowa i rozbudowa ulicy Barbary w
Kłodawie (etap I i etap II)”.
2. W dniu 06.11.2015 r. zostały zawarte pomiędzy Gminą Kłodawa a Województwem
Wielkopolskim 2 umowy o udzielenie pomocy finansowej na doposażenie świetlic
wiejskich w sołectwach Leszcze i Bierzwienna Krótka w ramach III edycji konkursu
„Odnowa wsi szansa dla aktywnych sołectw“. Wysokość dofinansowania dla każdego
projektu to 5.000,00 zł brutto.
3. W dniu 16.11.2015 r. Gmina Kłodawa złożyła sprawozdania rozliczające dotacje
otrzymane w ramach Programu Wielkopolska odnowa wsi dla projektów
zrealizowanych w Głogowej, Kęcerzynie i Lubońku.
4. W dniu 16.11.2015 r. Gmina Kłodawa wystąpiła z wnioskiem do Ministerstwa
Sportu i Turystyki o uruchomienie I transzy dofinansowania wynoszącej 90.000,00 zł
brutto dla remontu budynku klubu sportowego.
5. W dniu 17.11.2015 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie wpłynęło pismo
Wojewody Wielkopolskiego informujące o wysokości dofinansowania dla zadania
pn. Przebudowa drogi gminnej nr G 495054 Łążek – Rgielew, które ujęto we

wniosku o dofinansowanie w ramach naboru przeprowadzonego w 2014 r. w
programie wieloletnim pn. Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II
Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, które wynosi 329.707,00 zł brutto.
6.Wydano postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:
a) „Budowie kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Kłodawa – budowa kanalizacji
sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Pomarzany Fabryczne gm.
Kłodawa",
b) „Remont słupów linii 110 kV relacji Barłogi – Kopalnia Soli Kłodawa”.
7.Wydano 2 opinie o możliwości budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.
8.Wydano 2 zaświadczenia o przydatności wody do spożycia.
9.Wydano 13 decyzji zezwalających na usunięcie drzew.
III Informacja w zakresie współpracy z organizacjami, profilaktyki- sprawy
różne
1.W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki na rok 2015 w dniu 26.10
zorganizowano warsztaty o tematyce "Dopalacze, inne narkotyki, alkoholwspółczesne wyzwania". Warsztaty odbyły się w ramach Projektu
współfinansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
2.W dniu 09.11. odbyły się warsztaty dla członków Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych nt. Praktyczne podejście do procedury sądowego
zobowiązania do leczenia odwykowego". Warsztaty odbyły się w Gminnym Ośrodku
Kultury w Kłodawie i uczestniczyli w nich, oprócz członków kłodawskiej Komisji,
przedstawiciele gmin: Kościelec, Babiak, Olszówka.
3.W dniach 13-14.11 trzy osoby uczestniczyły w Konferencji połączonej z
warsztatami pt. „Uzależnienia we współczesnym świecie – od teorii do praktyki”
organizowanej przez PARPA w Warszawie.
4. Trwają zajęcia w ramach Kampanii "Bezpieczna Rodzina- Bez uzależnień, bez
przemocy, bez dopalaczy" połączonej z kursem samoobrony oraz programem
profilaktycznych dla dzieci osób uczestniczących w warsztatach.
5.W ramach kontroli zarządczej rozpoczęto procedurę opracowywania Raportu
identyfikacji ryzyk dotyczących działalności wszystkich jednostek organizacyjnych
Gminy Kłodawa.
6.W dniu 4 listopada rozpoczęto opracowywanie Programu współpracy Gminy
Kłodawa z organizacjami pozarządowymi na rok 2016. Projekt programu oraz

zaproszenie na spotkanie wraz z kompletem dokumentacji rozesłano do 28
organizacji pozarządowych zlokalizowanych na terenie Gminy Kłodawa. W dniu 16
listopada w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie odbyło się spotkanie
konsultacyjne.
7.W dniu 5 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie przeprowadzone
zostało spotkanie dotyczące planowanego projektu współpracy. W projekcie, oprócz
Solnej Doliny, wezmą udział jeszcze 4 inne Grupy- łącznie projektem objęte byłoby
30 gmin. W ramach projektu planuje się opracowanie mapy pętli rowerowej, która
łączyłaby wszystkie gminy oraz zakup i montaż na terenie każdej z gmin małej
infrastruktury rekreacyjno- turystycznej. W przypadku Kłodawy planowany jest
zakup i montaż drewnianej wiaty rekreacyjnej z wyposażeniem w ławy i stół, stojaka
dla rowerów oraz tablicy informacyjnej. Lokalizacja w/w infrastruktury objęłaby
Park Górnika.
IV W okresie sprawozdawczym Burmistrz uczestniczył :
1.W dniu 11 listopada w uroczystości odzyskania przez Polskę Niepodległości, które
poprzedziła Msza święta za Ojczyznę, sprawowana w kościele parafialnym pod
wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kłodawie. Po uroczystej
mszy przy akompaniamencie Górniczej Orkiestry Dętej „Solanie" na Plac Wolności
przeszły delegacie z wiązankami, które złożono pod pomnikiem. Następnie
uczestnicy udali się do Gminnego Ośrodka Kultury na program okolicznościowy w
wykonaniu chóru "A'cappella" z Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z
Krośniewic
2.W dniach 19 i 20 listopada Burmistrz spotkał się z mieszkańcami w zakresie
konsultacji na temat projektów złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego.
3.W dniu 22 listopada 2015 r. o godzinie 10 00 w Hali Sportowej Gimnazjum nr 1 w
Kłodawie Pan Burmistrz uczestniczył w V Ogólnopolskich Spotkaniach Taneczne
„Terpsychora 2015”. Organizatorem wydarzenia był Gminny Ośrodek Kultury w
Kłodawie, Starostwo Powiatowe w Kole, z honorowym patronatem Burmistrza
Kłodawy i Starosty Kolskiego.
W „spotkaniach” wzięło udział kilkanaście grup tanecznych podzielonych na
formacje i miniformacje, oraz kilkudziesięciu solistów i duetów.
Jury po obejrzeniu ponad 60 prezentacji, wyłoniło laureatów każdej z kategorii.
Nagrody rzeczowe, dyplomy, medale i puchary ufundowali organizatorzy oraz Urząd
Miasta i Gminy w Kłodawie. Dla uczestników były przygotowane posiłki i skromny
poczęstunek.

Obsługę medyczną i pomoc organizacyjną zapewniła Młodzieżowa Drużyna
Pożarnicza z Kłodawy i pracownicy Gimnazjum nr1 w Kłodawie.

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.

