Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
Burmistrza Miasta i Gminy w Kłodawie za okres
od 26 listopada 2015 do 16 grudnia 2015r.
I Informacje ogólne
1.W okresie objętym sprawozdaniem odbyły się dwie sesje Rady Miejskiej w
Kłodawie.
W czasie sesji podjętych zostało 9 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.
Dziewięć 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 siedem zarządzeń Burmistrza Kłodawy w
zakresie wewnętrznego funkcjonowania urzędu oraz gospodarowania mieniem
gminy. Zarządzenia zostały umieszczone na stronie bip urzędu.
3.W dniach od 19 listopada do 4 grudnia odbywało się głosowanie mieszkańców nad
projektami zgłoszonymi do Budżetu Obywatelskiego.
W dniu 7 grudnia odbyło się spotkanie zespołu ds konsultacji Budżetu
Obywatelskiego na 2016r. w celu ustalenia wyników głosowania.
W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdzono :
Ogółem w głosowaniu wzięło udział 1878 mieszkańców uprawnionych do
głosowania. Głosów nieważnych oddano 20.
Wyniki głosowania na projekty do budżetu obywatelskiego na rok 2016.
Osiedle Nr 1
Ogródek Jordanowski-miejsce zabaw i rekreacji dla dzieci i młodzieży MEMI –
156 głosów
Moje Miejsce – Kłodawski Park Rekreacji , Kultury i Sportu – 494 głosy
Osiedle Nr 2
Zielony zakątek – 84 głosy
Budowa parkingu przy ulicy Górniczej – 181 głosów
Rozwój aktywnego wypoczynku , rekreacji i międzypokoleniowej integracji

poprzez budowę otwartej siłowni zewnętrznej i infrastruktury wypoczynkowej –
724 głosy
Kłodawskie Centrum Integracji Społecznej – 219 głosów
W dniu 11 listopada Pan Burmistrz przedstawił projekty , które zostaną zrealizowane
zgodnie z decyzją mieszkańców w 2016 roku :
Osiedle Nr 1
Moje Miejsce – Kłodawski Park Rekreacji , Kultury i Sportu
Osiedle Nr 2
Rozwój aktywnego wypoczynku , rekreacji i międzypokoleniowej integracji
poprzez budowę otwartej siłowni zewnętrznej i infrastruktury wypoczynkowej
Kłodawskie Centrum Integracji Społecznej
oraz podziękował mieszkańcom za zaangażowanie i czynny udział w głosowaniu.
4.W miesiącu wrześniu 2015 roku o zwrot podatku akcyzowego ubiegało się 469
rolników. Jeden wniosek został przesłany do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Koninie w związku z wniesionym odwołaniem przez podatnika.
Łączna powierzchnia użytków rolnych wykazana we wnioskach to 5917,2173 ha ,
ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikająca z
faktur dołączonych przez producentów rolnych do wniosków to 223.603,71 litrów.
Wnioskowana kwota dotacji do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Poznaniu to 217.036,33 zł. Dotacja ta przeznaczona była na wypłatę zwrotu podatku
akcyzowego dla producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w
sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Kwota zwrotu dotacji w wysokości
357,20 zł do Urzędu Wojewódzkiego wynika z odwołania podatnika.
5.W wykonaniu Uchwały Nr X V/75/2015 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 25
września 2015 r. w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych
stanowiących własność Gminy Kłodawa oraz warunków udzielania bonifikaty i
wysokości stawki procentowej oraz zgodnie z Zarządzeniami Burmistrza został
sprzedany lokal mieszkalny w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy przy ul.
Armii Krajowej 4/3 o pow. 56,43 m² wraz z piwnicą o pow. 2,71 m²- za cenę
20.562,00 zł + podatek vat .
Akt notarialny został zawarty w dniu 10.12.2015r.
6.1.W miesiącu grudniu 2015 r. wypłacono 141 dodatków mieszkaniowych na łączną
kwotę : 21 623,88 zł.
6.2.W miesiącu grudniu 2015 r. wypłacono 22 dodatki energetyczne na kwotę :
335,73 zł

II Informacja dotycząca zamówień publicznych, inwestycji i ochrony środowiska
1.W dniu 30.11.2015 r. Gmina Kłodawa złożyła w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Wielkopolskiego wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa
drogi gminnej w m. Rycerzew . Wnioskowana wysokość dotacji: 98.887,50 zł brutto.
2.W dniu 10.12.2015 r. dokonano odbioru robót obejmującego wykonany remont
ulic: Armii Krajowej i Grzymskiego. Wykonawcą było P.R.D.M. S.A. z siedzibą w
Kole , wartość prac to kwota: 86.736,65 zł brutto.
III Informacja w zakresie współpracy z organizacjami, profilaktyki- sprawy
różne
1. Zakończono zajęcia w ramach Kampanii "Bezpieczna Rodzina- Bez uzależnień,
bez przemocy, bez dopalaczy" połączonej z kursem samoobrony oraz programem
profilaktycznym dla dzieci osób uczestniczących w warsztatach.
Program zrealizowano dzięki partnerskiej współpracy Urzędu Miasta i Gminy w
Kłodawie z Turkowskim Klubem Karate OYAMA, Szkołą Podstawową nr 2 w
Kłodawie, Gimnazjum nr 1 w Kłodawie oraz Młodzieżową Drużyną Pożarniczą w
Kłodawie. Kurs był prowadzony przez Włodzimierza Rygierta.
Tegoroczny kurs trwał 9 tygodni. Udział w kursie był nieodpłatny a dla dzieci
uczestniczek zapewniono opiekę, podczas której zorganizowano odrębne zajęcia o
charakterze profilaktycznym. Uroczyste zakończenie Kampanii odbyło się 9 grudnia,
gdzie po podsumowaniu zajęć każda z uczestniczek otrzymała Certyfikat oraz drobne
upominki. Dla dzieci przygotowano również dyplomy oraz drobne pamiątki.
2.W dniu 11 grudnia przedstawicielki Gminy Kłodawa uczestniczyły w Konferencji
organizowanej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego we współpracy z
PARPA nt. "Rola władz samorządowych w kształtowaniu lokalnej polityki w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych".
3.W dniu 16 grudnia odbyło się świąteczne spotkanie integracyjne z osobami
niepełnosprawnymi organizowane w ramach planu działalności na rok 2015
Gminnego Punktu Wspierania Rodziny w Kłodawie.
4.W dniu 3 grudnia odbyło się spotkanie konsultacyjno- informacyjne z
przedstawicielami instytucji, które wnioskowały o środki z budżetu Gminy Kłodawa
na realizację programów profilaktycznych. Na spotkaniu przedstawiono standardy
dobrych programów profilaktycznych oraz dyskutowano na temat zadań
planowanych do realizacji w roku 2016.
5. Trwają rozmowy na temat organizacji miejsca, do którego będą przewożone osoby
nietrzeźwe w roku 2016 , w związku z likwidacją Ośrodka Pomocy Doraźnej w

Koninie.
6.W ramach kontroli zarządczej trwa procedura opracowywania Raportu identyfikacji
ryzyk dotyczących działalności wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy
Kłodawa oraz bieżąca realizacja Planu na rok 2015.
7.Trwają konsultacje i spotkania fokusowe dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju na
lata 2014- 2020. Odbywają się spotkania Zespołu Wdrażającego, jak również
konsultacyjne z młodzieżą, przedstawicielami sektora publicznego, przedsiębiorcami,
przedstawicielami organizacji pozarządowych i mieszkańcami w takim zakresie, aby
uwzględnić opinie w tworzonym dokumencie.
8.Na dzień 16 grudnia wyznaczono posiedzenie Zarządu i Rady oraz obrady Walnego
Zgromadzenia Członków, którego zadaniem będzie przyjęcie Lokalnej Strategii
Rozwoju na lata 2014-2020, przyjęcie lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz
przyjęcie zmian Statutu. Lokalna Strategia będzie załącznikiem do dokumentacji
konkursowej koniecznej do złożenia.
IV W okresie sprawozdawczym Burmistrz uczestniczył :
1.W dniu 27 listopada odbył się VIII Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych
Solny Kos, na którym Pan Burmistrz wręczył nagrody dla najstarszego i
najmłodszego uczestnika.
2.W dniu 4 grudnia z okazji górniczego święta Pan Burmistrz uczestniczył w
uroczystościach barbórkowych .
3.W Gimnazjum Nr 1 w dniu 9 grudnia odbyło się spotkanie delegacji z Mołdawii z
władzami miasta i gminy w temacie budżetu obywatelskiego oraz funduszu
sołeckiego.
4.Również w dniu 9 grudnia Pan Burmistrz uczestniczył w zakończeniu kursu
samoobrony dla kobiet organizowanego w ramach Kampanii bezpieczna rodzina bez
przemocy bez uzależnień bez dopalaczy.
5.Pan Burmistrz brał udział także w dniu 10 grudnia w spotkaniu opłatkowym dzieci
ze świetlicy środowiskowej , 11 grudnia w wieczorku poetyckim Moja rodzina
organizowanym w Gimnazjum Nr 1 oraz w dniu 13 grudnia w wystawie Gołębi
Pocztowych Okręgu Konin która miała miejsce w sali Ochotniczej Straży Pożarnej.
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.

