Sprawozdanie międzysesyjne -styczeń 2019 r.
INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ Rady Miejskiej w Kłodawie
W okresie od 22 grudnia 2018r do 28 stycznia 2019r odbyła się IV sesja Rady Miejskiej w
Kłodawie w dniu 21 grudnia 2018r. W czasie sesji podjęte zostało 7 uchwał. Uchwały zostały
objęte zakresem Nadzoru Wojewody i zostały przesłane do Wydziału Nadzoru i Kontroli
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej
Zespół w Koninie. Cztery uchwały zostały przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
W okresie od 18.12.2018 r. do 28.01.2019 r. Burmistrz wydał 10 zarządzeń
Zarządzenie nr 103/2018 z 21.12.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2018 rok
Zarządzenie nr 104/2018 z 27.12.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2018 rok
Zarządzenie nr 1 /2019 z 04.01.2019 w sprawie określenia stawki czynszu za wynajem lokalu
użytkowego
Zarządzenie nr 2 /2019 z 16.01.2019 w sprawie wyłączenia z mieszkaniowego zasobu gminy lokalu
mieszkalnego
Zarządzenie nr 3 /2019 z 16.01.2019 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego
własność Gminy Kłodawa
Zarządzenie nr 4 /2019 z 16.01.2019 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu
użytkowego
Zarządzenie nr 5 /2019 z 16.01.2019 w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości rolnej położonej w Kłodawie
Zarządzenie nr 6 /2019 z 21.01.2019 w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej
Zarządzenie nr 7 /2019 z 22.01.2019 w sprawie określenia stawki czynszu za wynajem lokalu
użytkowego
Zarządzenie nr 8 /2019 z 25.01.2019 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Miasta i Gminy w Kłodawie
GOSPODARKA KOMUNALNA

Dodatki mieszkaniowe
W m-cu styczniu 2019 r. wypłacono 111 dodatków mieszkaniowych na kwotę: 16 396,96 zł.
Dodatki energetyczne
W m-cu styczniu 2019 r. wypłacono 22 dodatków energetycznych na kwotę : 339,32 zł
OCHRONA ŚRODOWISKA
1. Dokonano rozliczenia nakładów finansowych poniesionych na działania związane z usuwaniem
wyrobów azbestowych w roku 2018.
Łącznie na terenie Gminy Kłodawa usunięto 51,528 Mg wyrobów zawierających azbest.
Wydatki poniesione na usuwanie wyrobów zawierających azbest to 17 108,59 zł, w tym:
- środki Gminy Kłodawa – 8 079,34 zł, zł
- środki WFOŚiGW w Poznaniu – 9 029,25 zł.

Na działania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest Gmina Kłodawa zabezpieczyła
w roku 2018 i przekazała do Powiatu Kolskiego kwotę 50 000,00 zł., z której wykorzystano środki
w wysokości 8079,34 zł,
Środki niewykorzystane na realizację zadania, w kwocie 41 920,66 zł, zostały zwrócone Gminie
Kłodawa i zaksięgowane w dniu 27 grudnia 2018 roku.
2. Zawarto umowę na odbiór i unieszkodliwienie przeterminowanych leków.
Odbiór odpadów na zlecenie gminy odbywa się z dwóch aptek:
a) Apteka ELFARM 5, Plac Wolności 12
b) Punkt Apteczny Wanda Szczecińska Luboniek
3. Zawarto umowę na unieszkodliwienie odpadów komunalnych. Umowę zawarto z MZGOK w
Koninie. Szacowana wartość unieszkodliwienia odpadów w roku 2019 wynosi 939.082,70 zł brutto.
4. Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie zbiorników wodnych – stawów w ilości sztuk 4 o powierzchni ok. 1 ha na
działkach nr 82 i 83 w miejscowości Dzióbin gm. Kłodawa.
5. Wydano 1 opinię o możliwości budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości
Słupeczka gm. Kłodawa.
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
W okresie sprawozdawczym odbyły się ferie zimowe. W ramach współpracy
z organizacjami pozarządowymi Burmistrz Kłodawy przyznał pięć dotacji stowarzyszeniom na
wsparcie realizacji zadań związanych z zimowym wypoczynkiem dzieci. Podmioty, którym
udzielono wsparcia:
1. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i integracji środowiska lokalnego „Z Edukacją w
Przyszłość w Korzeczniku, zadanie pod nazwą „Wypoczynek dzieci”, kwota dotacji 1.000 zł.
Zadanie realizowane w Szkole Podstawowej w Korzeczniku. W ramach projektu odbyły się
wyjazdy do parku trampolin i kina do Włocławka oraz na lodowisko i do kręgielni do Kutna.
2. Kłodawskie Stowarzyszenie Szkolne „RAWITA”, zadanie pod nazwą „Mądrzy cyfrowi”,
kwota dotacji 2.500 zł. Zadanie realizowane w Szkole Podstawowej w Nr 2 w Kłodawie. Projekt
przeprowadzony pod patronatem Fundacji „ABC XXI – Cała Polska Czyta Dzieciom”, przy
wsparciu Google.org.
3. Stowarzyszenie Kłodawska Jedynka, zadanie pod nazwą „Porozmawiaj ze mną – wszystko o
mediacji”, kwota dotacji 2.675 zł. Zadanie realizowane w Szkole Podstawowej w Nr 1 w
Kłodawie. W ramach projektu zorganizowano półkolonie dla dzieci oraz wyjazd na basen do Kutna.
4. Ochotnicza Straż Pożarna w Kłodawie, zadanie pod nazwą „Ferie na sportowo i integracyjnie”,
kwota dotacji 2.000 zł. Zadanie realizowane w jednostce OSP Kłodawa. W ramach projektu
zorganizowano wyjazd na basen do Kutna.
5. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, zadanie pod nazwą „Ferie
zimowe na lodowisku”, kwota dotacji 1.405,50 zł. Zadanie realizowane w Szkole Podstawowej w
Wólce Czepowej. W ramach projektu odbył się wyjazdy na lodowisko do Kutna.
W ramach ferii zimowych odbyła się również wspólna impreza sportowo-rekreacyjna w sali
sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłodawie, w której uczestniczyły dzieci trenujące na co
dzień w sekcjach w Kłodawie, Dąbiu i Przedczu Turkowskiego Klubu Karate OYAMA. Do zabawy
dołączyła również młodzież z kłodawskiej grupy kickboxingu oraz rodzice dzieci.
SPORT

W ramach współpracy z klubami sportowymi na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w
Kłodawie Nr L/300/2013 z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu
finansowania zadania własnego Gminy Kłodawa w zakresie tworzenia warunków sprzyjających
rozwojowi sportu, Burmistrz Kłodawy podpisał dwie umowy na wsparcie zadań z zakresu sportu:
1. Stowarzyszenie Klub Sportowy Górnik Kłodawa, prowadzenie sekcji piłki nożnej, zadanie pod
nazwą ”Propagowanie piłki nożnej jako zdrowego stylu życia, aktywne formy spędzania wolnego
czasu wśród dzieci i młodzieży, ich udział w rozgrywkach i zawodach sportowych, a także
organizacja imprez sportowych dla mieszkańców miasta i gminy Kłodawa”, kwota dotacji 124.000
zł, okres realizacji zadania 04.01.2019r – 31.12.2019r.
2. Stowarzyszenie Klub Sportowy Górnik Kłodawa, prowadzenie sekcji tenisa stołowego, zadanie
pod nazwą ”Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Popularyzacja tenisa stołowego poprzez
szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych oraz ich udział w treningach i zawodach sportowych”,
kwota dotacji 9.000 zł, okres realizacji zadania 04.01.2019r – 31.12.2019r.
REWITALIZACJA
W dniu 15 stycznia 2019 r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
wymagane półroczne Sprawozdanie z realizacji zadań podejmowanych na obszarze rewitalizacji,
wykonywanych w ramach realizacji Programu Rewitalizacji Gminy Kłodawa na lata 2017-2023.
Sprawozdanie zostało pozytywnie zweryfikowane i zatwierdzone przez Departament Polityki
Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.
PROFILAKTYKA
1. W styczniu zawarto dwie umowy z psychologami świadczącymi usługi konsultacyjne,
informacyjne i doradcze w ramach profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy. Jeden psycholog świadczy usługi w Świetlicy
Środowiskowej w Kłodawie dla wychowanków Placówki i ich rodzin, jeden dzień w tygodniu w
wymiarze trzech godzin zegarowych a drugi psycholog świadczy usługi jeden raz w tygodniu w
wymiarze dwóch godzin zegarowych w Gminnym Punkcie przy ul. Wyszyńskiego 44/10- dla
środowisk osób uzależnionych, współuzależnionych i zagrożonych problemem alkoholowych lub
związanym ze zjawiskiem przemocy.
2. Trwają przygotowania do opracowania rocznych sprawozdań z zakresu przeciwdziałania
narkomanii, sprawozdania PARPA-G1 z zakresu profilaktyki oraz rocznej informacji o
zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego.
3. Trwa składanie oświadczeń o wysokości sprzedaży napojów alkoholowych na obszarze Gminy
Kłodawa za rok 2018. Przedsiębiorcy, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości, mają czas na
złożenie oświadczeń do 31 stycznia 2019 r. z możliwością opóźnienia do maksymalnie 30 dni po
upływie wymaganego terminu. W przypadku opóźnienia w złożeniu oświadczenia, przedsiębiorcy
płacą dodatkową opłatę.
KONTROLA ZARZĄDCZA
Wezwano kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Kłodawa do złożenia oświadczeń o
stanie kontroli zarządczej za rok 2018.

