Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
za okres od 21 lutego 2018 do 21 marca 2018r.

I Informacje ogólne
1.W okresie objętym sprawozdaniem odbyła się XLVIII i XLIX sesja Rady Miejskiej
w Kłodawie.
W czasie sesji podjęto dziesięć uchwał, które objęte zostały zakresem Nadzoru
Wojewody i przesłane do Wydziału Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
Oddział w Koninie. Cztery uchwały zostały przesłane do publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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.
3.1.W miesiącu marcu 2018 r. wypłacono 121 dodatków mieszkaniowych na łączną
kwotę 17 674,73 zł.
3.2.W miesiącu marcu 2018 r. wypłacono 18 dodatków energetycznych na kwotę
284,84 zł.
4.1.W wykonaniu Uchwały Nr XLII/240/2017 Rady Miejskiej w Kłodawie z dn. 29
września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych
stanowiących własność Gminy Kłodawa oraz warunków udzielenia bonifikaty i
wysokości stawki procentowej, zgodnie Zarządzeniami Burmistrza Kłodawy został
sprzedany w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokal mieszkalny :
-przy ul. Górnicza 14/25 za cenę 16.000 zł . Akt notarialny odbył się dnia
20.02.2018r.
4.2.W wykonaniu Uchwały Nr XLVI/269/2017 Rady Miejskiej w Kłodawie z dn. 22
grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych
stanowiących własność Gminy Kłodawa oraz warunków udzielenia bonifikaty i
wysokości stawki procentowej, zgodnie Zarządzeniami Burmistrza Kłodawy został
sprzedany w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokal mieszkalny :
- przy ul. Górnicza 2/9 za cenę 17 530 zł . Akt notarialny odbył się dnia
08.03.2018r.
- przy ul. Władysława Kapicy 2/23 za cenę 14 198 zł . Akt notarialny odbył się
dnia 08.03.2018r.
5.1. W miesiącu lutym i marcu odbyło się kilka spotkań Członków Zespołu ds.
rewitalizacji

2. W dniu 5 marca odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące zadań będących
przedmiotem przygotowywanego wniosku konkursowego na Rewitalizację. Zespół
zgłosił swoje uwagi do przygotowywanej przez firmę Atrium koncepcji.
3. W dniu 6 marca obyły się pomiary Kamienicy, której rewitalizacja będzie jednym z
zadań wnioskowych. Obecnie trwają przygotowania dokumentacyjne do wykupu
udziałów 1/10 od właścicieli Kamienicy przy Placu Wolności 3.
6.W dniu 7 marca 2018r o godz.10.00 w Domu Strażaka w Kłodawie odbyły się
eliminacje Miejsko-Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem ;” Młodzież
zapobiega pożarom”. Do turnieju przystąpiło 7 szkół.
Turniej odbył się w 3 grupach wiekowych:
grupa I -uczniowie szkół podstawowych klas I-VI ,
grupa II – uczniowie szkół podst. klas VII-VIII w tym gimnazjum klasy II-III,
grupa III - szkoły ponadgimnazjalne
w sumie 28 uczestników. Zawodnicy mieli za zadanie w ciągu jednej godziny
lekcyjnej odpowiedzieć pisemnie na 35 pytań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Do eliminacji powiatowych zakwalifikowały się następujące osoby wg grup
wiekowych:
Szkoła Podstawowa w Lubońku - Marcin Kołodziejczak
Szkoła Podstawowa w Bierzwiennej (Rysiny Kolonia ) - Kacper Olejniczak
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie - Kamil Wilma
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe za zajęcie I,II i III miejsca a
pozostali uczestnicy nagrody pocieszenia i dyplomy za uczestnictwo.
II Informacja dotycząca zamówień publicznych, inwestycji i ochrony środowiska
1.W dniu 09-03-2018 r. zawarto umowę na dostawę oleju napędowego i benzyny
bezołowiowej Pb 95 na potrzeby gminy Kłodawa w roku 2018. Umowa została
zawarta z P.P.H.U. „ANMAR” s.c., z siedzibą: Bierzwienna Długa Kolonia 103, 62650 Kłodawa, na kwotę: 295.636,77 zł brutto.
2.W dniu 15-03-2018 r. wszczęto w trybie przetargu nieograniczonego następujące
postępowania o udzielenie zamówień publicznych na:
1) Realizację zadań inwestycyjnych z budżetu gminy Kłodawa z podziałem na
zadania:
Zadanie nr 1 - Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w
Kłodawie
Zadanie nr 2 - Renowacja Kłodawskiego Parku Rekreacji, Kultury i Sportu - Etap I
Zadanie nr 3 – Budowa parkingu z odwodnieniem terenu przy ul. Górniczej w
Kłodawie
Termin składania ofert upływa w dniu 30-03-2018 r. o godz. 10:00.

2) Dostawę kruszywa naturalnego łamanego kamiennego o frakcji 0-31,5 mm do
remontu dróg gminnych na terenie gminy Kłodawa w roku 2018. Postępowanie
zostało ogłoszone po raz drugi, ponieważ pierwsze unieważniono, gdyż cena oferty z
najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zabezpieczono w budżecie na ten cel.
Termin składania ofert upływa w dniu 23-03-2018 r. o godz. 10:00.
3.W dniu 28-02-2018 r. przesłano do Urzędu Zamówień Publicznych roczne
sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych w roku 2017.
4.W dniu 08-03-2018 r. Gmina Kłodawa otrzymała informację o pozytywnej ocenie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla inwestycji dofinansowanej ze
środków PROW, tj. „Przebudowa dróg gminnych nr G 495034 Krzykosy – Tarnówka
– Bierzwienna Długa oraz G 495036 Krzykosy – Nicpoń”. Kontrolę postępowania
przeprowadził UMWW. Gmina Kłodawa otrzymała pozytywne oceny postępowań o
udzielenie zamówień publicznych (tj. bez kar za naruszenie przepisów ustawy Pzp)
dla wszystkich trzech inwestycji drogowych.
III Informacje dotyczące profilaktyki,organizacji pozarządowych i inne
1. W dniach 01.03- 09.03 wychowawcy wszystkich klas piątych ze Szkół
Podstawowych na terenie Gminy Kłodawa odebrali zakupione materiały do
przeprowadzenia Rekomendowanego Programu Profilaktycznego Program
Domowych Detektywów.
2. W dniu 1 marca uroczyście obchodzono 25 lat funkcjonowania Grupy AA Barbara
na terenie Gminy Kłodawa. W obchodach uczestniczyło około 120 osób- zarówno z
Gminy Kłodawa jak i zaproszonych gości z okolicznych gmin i powiatów. W imieniu
Burmistrza w uroczystości wzięła udział Pani Magdalena Bawej.
3. W dniu 14 marca zostało zakończone opracowywanie rocznego Sprawozdania z
realizacji Programu Profilaktycznego w roku 2017, które to Sprawozdanie jest
przedmiotem jednego z punktów marcowej sesji Rady Miejskiej.
4.W dniu 20 lutego odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenie
"Solna Dolina". Na spotkaniu zatwierdzono Sprawozdanie merytoryczne i finansowe
zarządu oraz udzielono absolutorium za rok 2017.
5.Stowarzyszenie "Solna Dolina" zostało zaproszone wraz z innymi LGD-ami przez
Marszałka Krzysztofa Grabowskiego oraz p. Dyrektor Departamentu PROW Izabellę
Mroczek do reprezentowania Wielkopolski w Brukseli w dniach 25.03- 28.03.
podczas prezentacji tradycji wielkanocnych. Solna Dolina będzie prezentować
dorobek wszystkich 6 gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu ale również Kopalnię
Soli w Kłodawie i centralny Łuk Turystyczny, którego jest członkiem.

6. W dniu 13 marca na terenie Gminy Kłodawa zostały po raz pierwszy zamontowane
3 parkowe lampy solarne. Zakup i montaż lamp został zrealizowany dzięki
współpracy z Lokalną Grupą Działania „Solna Dolina” i otrzymaniu dofinansowania
ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach
projektu grantowego pn. „Realizacja działań edukacyjnych zwiększających lokalną
tożsamość i świadomość ekologiczną oraz renowacja obiektu zabytkowego”. W
ramach realizacji projektu jedna lampa solarna została zamontowana na Placu 3 Maja
a dwie lampy zostały zamontowane przy Świetlicy Wiejskiej w Krzykosach.
Dostawcą urządzeń oraz wykonawcą montażu jest firma Modern HST M. P. Prytulak
z Ostrołęki .
Oprócz zakupu i montażu trzech parkowych lamp solarnych projekt przewiduje
również usługę ogólnodostępnych warsztatów w Mobilnym Laboratorium OZEBUS,
które będą realizowane w dniu 20 maja 2018 r. podczas obchodów Święta
Kwitnącego Rzepaku. Całkowita wartość projektu 15.953,85 zł, wysokość
dofinansowania 62 % tj. 9.891 zł.
W okresie sprawozdawczym odbyły się
uczestniczyliśmy:

n/w wydarzenia , w których

1.W dniu 3 marca 2018 r. w Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubońku w uroczystym
przekazaniu dla jednostki OSP Luboniek wozu ratowniczo-bojowego.
2.W dniu 7 marca 2018r w Domu Strażaka w Kłodawie w eliminacjach MiejskoGminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej .
3.9 marca 2018 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodku Kultury w Kłodawie w
koncercie z okazji Dnia Kobiet, a także w uroczystych obchodach Dnia Kobiet w
sołectwach Bierzwienna Krótka oraz Leszcze, gdzie Burmistrza reprezentował pan
Dawid Pudło.
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.

