Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
za okres od 24 stycznia 2018 do 20 lutego 2018r.

I Informacje ogólne
1.W okresie objętym sprawozdaniem odbyła się XLVII sesja Rady Miejskiej w
Kłodawie.
W czasie sesji podjęto dwanaście 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. Trzy uchwały zostały przesłane do publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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 miesiącu lutym 2018 r. wypłacono 119 dodatków mieszkaniowych na łączną
kwotę 17 477,84 zł.
3.2.W miesiącu lutym 2018 r. wypłacono 19 dodatków energetycznych na kwotę
296,06 zł.
II Informacja dotycząca zamówień publicznych, inwestycji i ochrony środowiska
1. W dniu 30.01.2018 r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Komunikacji
Samochodowej w Koninie S.A. na wykonanie usługi przewozowej w zakresie
transportu publicznego ogólnodostępnego w ramach linii regularnych na terenie
Gminy Kłodawa w 2018 r. Szacunkowa wartość umowy wynosi 39.000 zł brutto.
2. W dniu 13.02.2018 r. zawarto umowę z firmą ACER Chirurgia drzew z siedzibą w
Łodzi w zakresie wykonania usługi redukcji koron drzew, rosnących na terenie parku
przy ul. Poznańskiej w Kłodawie oraz redukcji korony 1 szt. drzewa rosnącego na
terenie działki gminnej nr 1313/1 w miejscowości Kłodawa. Wartość umowy wynosi
14.580 zł brutto.
3. Zamówiono dwie wiaty śmietnikowe na 8 i 12 wózków o pojemności 1,1 m 3.
Wiaty zostaną zamontowane przy ul. Boh. Września. Łączny koszt wykonania i
montażu wiat śmietnikowych wyniesie 25.000,00 zł.
4. Zawarto porozumienia z Zarządem Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie
w zakresie:
- sprzątania ulic, chodników, parkingów, targowisk i placów na terenie miasta

Kłodawy - ryczałtowa stawka miesięczna za wykonanie usługi wynosi 20.769,00 zł,
- prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - ryczałtowa
stawka miesięczna wynosi 18.630,00 zł plus dodatkowe wynagrodzenie za załadunek
i transport odpadów zielonych, remontowo-budowlanych.
5.W dniu 8.02.2018 r. odbyło się w UMiG w Kłodawie Walne Zebranie
Sprawozdawcze Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Kłodawie. W trakcie Zebrania
Zarząd GSW przedstawił sprawozdanie z wykonania robót w roku 2017 oraz
sprawozdanie finansowe. Zebrani delegaci udzielili absolutorium Zarządowi GSW w
Kłodawie za rok sprawozdawczy. W roku 2018 Zarząd GSW w Kłodawie planuje
dalsze działania w zakresie konserwacji urządzeń melioracyjnych, zgodnie z
przedstawionym planem potrzeb oraz posiadanymi środkami finansowymi. Na
podkreślenie zasługuje fakt zwiększenia się wpływów z opłaty ze składki
członkowskiej. Za rok sprawozdawczy tj. za rok 2017 odsetek uregulowanych
należności wyniósł 81%.
6.W związku z uczestnictwem 15 sołectw z terenu gminy Kłodawa w Programie
„Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020“ i koordynacją Programu przez Gminę
Kłodawa przekazano do UMWW sprawozdania z działalności Grup Odnowy Wsi
sołectw za rok 2017.
7.Gmina Kłodawa złożyła w WFOŚiGW w Poznaniu raport z osiągniętych efektów
do zrealizowanego projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa gospodarki wodnościekowej w aglomeracji Kłodawa – przygotowanie dokumentacji”.
8. W ramach VIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” organizowanego
przez UMWW, Gmina Kłodawa złożyła 3 wnioski o dofinansowanie projektów
obejmujących utworzenie placu rekreacyjno – sportowego w sołectwie Tarnówka
oraz rozbudowę i remont świetlic wiejskich w sołectwach Krzykosy i Słupeczka.
Wysokość wnioskowanej dotacji dla każdego złożonego projektu to 30.000,00 zł.
9. W ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o
charakterze wielopokoleniowym - Otwarte strefy Aktywności (OSA), Gmina
Kłodawa złożyła wniosek do MSiT, wskazując miejsce realizacji zadania teren przy
SP w Bierzwiennej Długiej. Wysokość wnioskowanej dotacji to 24.858,00 zł.
III W okresie sprawozdawczym odbyły się
uczestniczyliśmy:

n/w wydarzenia , w których

Spotkania sprawozdawcze jednostek OSP z terenu gminy Kłodawa:
• 27.01 – OSP Dębina
• 28.01 – OSP Leszcze
• 03.02 – OSP Rgielew

• 04.02 – OSP Górki
• 10.02 – OSP Krzykosy
Spotkania sprawozdawcze były okazją do podsumowań oraz wręczenia podziękowań
dla druhów zaangażowanych w rozwój jednostek. W zebraniach uczestniczył
kierownik referatu Kultury, Oświaty i Sportu Pan Dawid Pudło oraz komendant
Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP Tomasz Barański.

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.

