Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
Burmistrza Kłodawy
marzec 2019 r.
INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ Rady Miejskiej w Kłodawie
W wymienionym okresie w dniu 28 lutego 2019r. odbyła się VI sesja Rady Miejskiej
w Kłodawie. W czasie sesji podjęte zostało 10 uchwał. Uchwały zostały objęte zakresem
Nadzoru Wojewody i zostały przesłane do Wydziału Nadzoru i Kontroli Wielkopolskiego
Urzędu Wojewo( dzkiego w Poznaniu oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespo( ł w Koninie.
Trzy uchwały zostały przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Wojewo( dztwa
Wielkopolskiego.
ZARZĄDZENIA Burmistrza Kłodawy W okresie od 28.02.2019 r. do 26.03.2019 r. Burmistrz
Kłodawy wydał 9 zarządzen( :
1. Zarządzenie nr 14/2019 z 04.03.2019 w sprawie zmian w budz5 ecie Gminy Kłodawa na
2019 rok
2. Zarządzenie nr 16/2019 z 07.03.2019 w sprawie ustalenia harmonogramu czynnos( ci w
postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny
2019-2020 do publicznych przedszkoli, oddziało( w przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz klas
pierwszych publicznych szko( ł podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodawa.
3. Zarządzenie nr 17/2019 z 14.03.2019 w sprawie wyłączenia z mieszkaniowego zasobu
Gminy Kłodawa lokali mieszkalnych.
4. Zarządzenie nr 18/2019 z 14.03.2019 w sprawie sprzedaz5 y lokali mieszkalnych
stanowiących własnos( c( Gminy Kłodawa.
5. Zarządzenie nr 19/2019 z 25.03.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. s( w. Jana Pawła II w Kłodawie
6. Zarządzenie nr 20/2019 z 25.03.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej.
7. Zarządzenie nr 21/2019 z 25.03.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
8. Zarządzenie nr 22/2019 z 25.03.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
9. Zarządzenie nr 23/2019 z 26.03.2019 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemo( w Alkoholowych na terenie Gminy Kłodawa
WYBORY SOŁECKIE
W dniach 15 stycznia 2019r. do 27 lutego 2019r. odbyły się zebrania wiejskie i zebrania Rad
Osiedli, w celu wyboru sołtyso( w, rad sołeckich, członko( w rad osiedli, Przewodniczącego
Zarządu Osiedli w gminie Kłodawa.
S? rednia frekwencja na zebraniach wyniosła 30%. W pierwszym terminie odbyło się 8 zebran( ,
pozostałe odbyły się w po( z( niejszym terminie, tj. po upływie 30 minut od pierwszego terminu
w tym samym dniu bez względu na liczbę uczestniko( w.
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Zebrania wyborcze, kto( re odbywały się w 27 sołectwach wyłoniły sołtyso( w na kadencję 20192024 r. Ws( ro( d nich jest siedmiu nowych sołtyso( w:
Bierzwienna Długa Kolonia - Włodzimierz Jankowski
Cząstko( w
- Barbara Frątczak
Dębina
- Sławomir Pawlak
Dzio( bin
- Grzegorz Stegenda
Go( rki
- Zbigniew Szafrański
Janczewy
- Iwona Kromulska
Rycerzew
- Jarosław Cieśliński
W pozostałych sołectwach wybrano reprezentanto( w z poprzedniej kadencji.
Na zebraniach mieszkan( cy osiedli wybrali Przewodniczącego Rady Osiedla Nr 1 Piotra
Szurgocińskiego i Przewodniczącego Rady Osiedla Nr 2 w Kłodawie Mieczysława Bolewskiego.
Przewodniczącym zebrania wiejskiego i zebrania mieszkan( co( w osiedli był Burmistrz Kłodawy
Piotr Michalak, Zastępca Burmistrza Katarzyna Hamiga i Kierownik Referatu Administracji i
Kadr Izabela Nowak.
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
W dniu 15.03.2019r. Burmistrz Kłodawy ogłosił przetarg nieograniczony na dostawę oleju
napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95 na potrzeby Gminy Kłodawa w roku 2019.
Termin, do kto( rego moz5 na składac( ofert wyznaczono na dzien( 25.03.2019r. Godz. 10:00.
W dniu 25 marca br. wpłynęła 1 oferta PPHU „ANMAR” s.c. Aneta Pietrzak, Marcin Pietrzak,
Bierzwienna Długa Kolonia 103, 62-650 Kłodawa, cena brutto – 300.355,11 zł. Termin
wykonania zadania: 31.12.2019 r.
WNIOSKI O DOFINANSOWANIE
1. W ramach IX edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” organizowanego przez Urząd
Marszałkowski Wojewo( dztwa Wielkopolskiego, w dniu 25.02.2019r złoz5 ono trzy wnioski o
dofinansowanie w 2019 roku projekto( w zadan( inwestycyjnych w sołectwach Tarno( wka,
Krzykosy i Słupeczka. Wysokos( c( wnioskowanego dofinansowania dla kaz5 dego z sołectw to
kwota 30.000 zł.
2. W ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019, organizowanego przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki w dniu 28.02.2019r. złoz5 ono wniosek o dofinansowanie
przedsięwzięcia pn.: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Górki”.
Wysokos( c( wnioskowanego dofinansowania: 25.000 zł.
OCHRONA ŚRODOWISKA
Zawarto porozumienie wykonawcze okres( lające warunki wykonywania prac w zakresie
konserwacji, porządku i biez5 ącego utrzymania tereno( w zielonych na terenie miasta Kłodawy.
Porozumienie zawarto z Zarządem Budynko( w i Usług Komunalnych w Kłodawie. Ryczałtowa
stawka miesięczna za wykonanie usługi wynosi 22 000,00 zł. Ryczałtowa stawka miesięczna
za m-ce od kwietnia do paz( dziernika wynosic( będzie – 10.600,00 zł. Natomiast stawka
miesięczna za m-ce marzec i listopad wynosic( będzie - 9.375, 00 zł.
INWESTYCJE
W wyniku postępowania dot. zapytania o cenę i przeprowadzonych negocjacji dokonano
zlecenia przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie strzelnicy sportowej w Parku Go( rnika.
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Umowę na realizację zadania podpisano z firmą Kowalstwo Artystyczne Michał Szczepaniak
na kwotę: 51.203 zł . Termin wykonania zadania: 29.05.2019 r.
GOSPODARKA KOMUNALNA
Gospodarka nieruchomościami
1. W wykonaniu uchwały Nr LII/308/2018 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia
25 maja 2018 r. w sprawie wyraz5 enia zgody na nabycie w formie darowizny nieruchomos( ci
zabudowanej połoz5 onej w Kłodawie, w dniu 19 maca 2019 r. został zawarty akt notarialny
Rep. A 1236/2019 - umowa darowizny na rzecz Gminy Kłodawa własnos( ci nieruchomos( ci
zabudowanej budynkiem Ratusza Miejskiego oraz budynkiem gospodarczo-garaz5 owym,
połoz5 onej w Kłodawie oznaczonej nr geodezyjnym działki 799/1 o powierzchni 0.0330 ha,
z przeznaczeniem na cele publiczne w postaci budowy i utrzymywania pomieszczen( dla
urzędo( w organo( w władzy, administracji - budynek przeznaczony będzie na potrzeby Urzędu
Miasta i Gminy Kłodawa - siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego. Wartość przedmiotu darowizny
została okres( lona na kwotę 327.000,00 zł.
2. W wykonaniu Uchwały Nr 267/08 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 19 grudnia 2008 r. w
sprawie wyraz5 enia zgody na zbycie nieruchomos( ci, połoz5 onych w Kłodawie oraz Zarządzenia
Nr 28/2018 Burmistrza Kłodawy z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie sprzedaz5 y nieruchomos( ci
połoz5 onych w Kłodawie w dniu 21 stycznia 2019 r. odbył się III przetarg ustny nieograniczony
w wyniku kto( rego została sprzedana działka oznaczona nr geodez. 1617 o pow. 0,0899 ha, za
kwotę brutto 27.957,90 zł.
3. Na dzien( 28 marca 2019 r. został ogłoszony pierwszy ustny przetarg nieograniczony na
sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 połoz5 onego w Kłodawie przy ul. Bohatero( w Wrzes( nia 9.
Cena wywoławcza wyodrębnionej nieruchomos( ci lokalowej wynosi 134 980 zł.
4. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego grunto( w zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własnos( ci tych grunto( w
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1716 z po( z5 n. zm.), w okresie od 8 lutego 2019 r. do 25 marca 2019 r.
Burmistrz Kłodawy wydał 81 zaświadczeń potwierdzających ten fakt ( w tym 77
zas( wiadczen( z urzędu i 4 zas( wiadczenia na wniosek). Wszystkie zas( wiadczenia dotyczą
grunto( w zabudowanych budynkami wielorodzinnymi.
Karta Dużej Rodziny
Od 1 stycznia do 20 marca 2019 r. wydano 554 Karty Duz5 ej Rodziny. Na wprowadzenie
oczekuje 63 wnioski. W latach 2014-2018 wydano 824 karty.
Dodatki mieszkaniowe
W m-cu marcu 2019 r. wypłacono 110 dodatko( w mieszkaniowych na kwotę: 15.892,04 zł
Dodatki energetyczne
W m-cu marcu 2019 r. wypłacono 21 dodatko( w energetycznych na kwotę: 327,97 zł
Sprawy obronne i Zarządzania Kryzysowego
Kwalifikacja wojskowa dla mieszkan( co( w Miasta i Gminy Kłodawa odbyła się w dniach 7-8
marca 2019 r. w Kole.
Ogo( łem z Gminy Kłodawa wezwano do kwalifikacji 59 oso( b w tym:
- z rocznika podstawowego (2000 r.) – 56 oso( b (stawiły się 54 osoby, 2 osoby mają
nieobecnos( c( usprawiedliwioną)
- roczniko( w starszych – 3 osoby (stawiła się 1 osoba, pozostałe dwie mają obecnos( c(
nieusprawiedliwioną)
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Miejsko – Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”
7 marca 2019 r. w Domu Straz5 aka w Kłodawie odbyły się eliminacje Miejsko-Gminnego
Turnieju Wiedzy Poz5 arniczej pod hasłem: ”Młodziez5 zapobiega poz5 arom”.
Do turnieju przystąpiło 26 uczestniko( w z 8 szko( ł (podstawowe, ponadpodstawowe
i ponadgimnazjalne).
Do eliminacji powiatowych zakwalifikowało się 3 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Lubon( ku,
Bierzwiennej Długiej, Zespołu Szko( ł Ponadgimnazjalnych w Kłodawie.
PROMOCJA
Kłodawa na targach regionów w Łodzi
Od 22 do 24 marca 2019 roku odbyła się XXV – jubileuszowa, edycja Targo( w Regiony
Turystyczne „NA STYKU KULTUR” w Łodzi. Gmina Kłodawa tradycyjnie, wspo( lnie z
podmiotami Centralnego Łuku Turystycznego wzięła po raz kolejny udział w Targach
Ło( dzkich i zaprezentowała się razem z Kopalnią Soli „Kłodawa” S.A. Targi są okazją do
prezentacji kultury i tradycji regiono( w, wymieniany wiedzy, dos( wiadczen( oraz informacji dot.
branz5 y turystycznej. Targi odwiedza ponad 8.000 oso( b.
PROFILAKTYKA
1. W dniu 2 marca w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kłodawie odbył się
Regionalny Turniej Oyama Karate, rozgrywany w kata i w walkach na Soft-Kije. Wystartowało
ponad 180 zawodniko( w z os( rodko( w w Koninie, S? lesinie, Kole, Babiaku, Turku, Rychwale,
Grodz( cu, Mycielinie, Kłodawie, Przedczu, Dąbiu i Brudzewie. Turkowski Klub Karate obchodzi
jubileusz 15 lat działalnos( ci sekcji Karate Oyama w Kłodawie. Podczas turnieju realizowany
był program profilaktyczny pt. „Bezpieczna Rodzina – uczę się mediacji, odpowiedzialnos( ci i
samoobrony".
2. W dniach 22, 23 i 24 marca w Zakroczymiu odbyły się warsztaty i zajęcia rehabilitacyjne
skierowane do oso( b uzalez5 nionych i wspo( łuzalez5 nionych. Z Gminy Kłodawa udział w
spotkaniu wzięło 6 oso( b.
3. W dniu 12 marca zostało przesłane do Urzędu Marszałkowskiego Wojewo( dztwa
Wielkopolskiego w Poznaniu sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w 2018 roku w Gminie Kłodawa.
4. W dniu 22 marca zostało przesłane Sprawozdanie do Ministerstwa Zdrowia dotyczące
zrealizowanych zadan( z ochrony zdrowia w 2018 r., w tym z zadan( z zakresu profilaktyki.
SPORT
W ramach wspo( łpracy z klubami sportowymi na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w
Kłodawie Nr L/300/2013 z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie okres( lenia warunko( w i trybu
finansowania zadania własnego Gminy Kłodawa w zakresie tworzenia warunko( w
sprzyjających rozwojowi sportu, Burmistrz Kłodawy podpisał dwie umowy na wsparcie zadan(
z zakresu sportu:
1. Uczniowski Klub Sportowym „Jedynka” w Kłodawie z siedzibą: ul. Kos( cielna 15, 62-650
Kłodawa, zadanie pt ”Popularyzacja strzelectwa sportowego gminy Kłodawa” kwota dotacji
10.000 zł, okres realizacji zadania 01.01.2019r – 31.12.2019r.
2. Turkowski Klub Karate z siedzibą w ul. Sportowa 9a, 62-700 Turek, zadanie pt ”Szkolenie
dzieci, młodziez5 y i dorosłych w Oyama Karate i Kickboxingu oraz udział w zawodach”, kwota
dotacji 10.000 zł, okres realizacji zadania 04.03.2019r – 31.12.2019r.
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