Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
Burmistrza Kłodawy
kwiecień 2019 r.
INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ Rady Miejskiej w Kłodawie
W wymienionym okresie odbyła się VII sesja Rady Miejskiej w Kłodawie w dniu 28 marca 2019r.
W czasie sesji podjęte zostało 15 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. 5 uchwał zostało przesłane
do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
ZARZĄDZENIA Burmistrza Kłodawy
W okresie od 22.03.2019 do 23.04.2019 Burmistrz Kłodawy wydał 14 zarządzeń.
1. Zarządzenie nr 19/2019 z 25.03.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Kłodawie
2. Zarządzenie nr 20/2019 z 25.03.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej
3. Zarządzenie nr 21/2019 z 25.03.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
4. Zarządzenie nr 22/2019 z 25.03.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
5. Zarządzenie nr 23/2019 z 26.03.2019 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Kłodawa
6. Zarządzenie nr 24/2019 z 27.03.2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej za 2018 rok
7. Zarządzenie nr 25/2019 z 29.03.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2019 r.
8. Zarządzenie nr 26/2019 z 01.04.2019 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących
własność Gminy Kłodawa
9. Zarządzenie nr 27/2019 z 04.04.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
10. Zarządzenie nr 28/2019 z 08.04.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie za 2018 r.
11. Zarządzenie nr 29/2019 z 16.04.2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego
własność Gminy Kłodawa
12. Zarządzenie nr 30/2019 z 16.04.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Św. Jana
Pawła II w Kłodawie
13. Zarządzenie nr 31/2019 z 16.04.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza
Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej
14. Zarządzenie nr 32/2019 z 16.04.2019 r. w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w
mikroprojekcie Szkolenia dla mieszkańców gminy Kłodawa w zakresie rozwijania kompetencji
cyfrowych
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ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
W dniu 2 kwietnia 2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia na
wykonanie „Przebudowy świetlicy wiejskiej w Dębinie” w trybie przetargu nieograniczonego.
Termin składania ofert ustalono na dzień 18-04-2019 r. do godz. 10:00. Wpłynęły 3 oferty
przetargowe.
INWESTYCJE
- W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego w ramach Programu rozwoju małej
infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy
Aktywności (OSA) Edycja 2018, podpisano umowę na realizację zadania inwestycyjnego pod
nazwą: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Bierzwienna Długa gm. Kłodawa”.
Umowę na realizację zadania podpisano z firmą MAGIC GARDEN Sp. z o.o. z siedzibą ul.
Wyszyńskiego 60a, 88-170 Pakość na kwotę: 49.458,30 zł.
Termin wykonania zadania: 20.06.2019 r. Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej 24.800,00 zł.
- 12 kwietnia złożono w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim trzy wnioski o dofinansowanie z
Funduszu Dróg Samorządowych zadań obejmujących przebudowę ulic: Al. 1 Maja, Al. 1000-lecia,
3 Maja i Bohaterów Września 1939 r. Wartość kosztorysowa zaprojektowanych robót budowlanych
opiewa łącznie na kwotę 3.979.430,66 zł brutto, a wnioskowane przez Gminę dofinansowanie to
razem 2.387.657,00 zł.Planowana przebudowa obejmuje m.in. wymianę nawierzchni jezdni,
chodników, parkingów, a także budowę ścieżek pieszo - rowerowych przy Al. 1 Maja i Al. 1000lecia.
SPRAWY LOKALOWE
W wykonaniu Uchwały Nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 31 stycznia 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy
Kłodawa oraz warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawki procentowej, zgodnie
Zarządzeniem Nr 10/2019r. Burmistrza Kłodawy z dnia 7 lutego 2019r, w sprawie sprzedaży lokali
mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa i Zarządzeniem Nr 26/2019r. Burmistrza
Kłodawy z dnia 1 kwietnia 2019r. zostały sprzedane w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców
lokale mieszkalne:
- przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 50/9 za cenę 21 156 zł , wartość udziału
w gruncie jako przedmiotu prawa własności wyniosła 1 240 zł.
Akt notarialny odbył się dnia 10.04.2019r.
- przy ul. Armii Krajowej 6/6 za cenę 23 102 zł, wartość udziału w gruncie jako przedmiotu prawa
własności wyniosła 348,00 zł.
Akt notarialny odbył się dnia 10.04.2019r.
- przy ul. Władysława Jagiełły 6/3 za cenę 17 604 zł, wartość udziału w gruncie jako przedmiotu
prawa własności wyniosła 574,00 zł.
Akt notarialny odbył się dnia 11.04.2019r.
- przy ul. 3 Maja 2/24 za cenę 17 590 zł, wartość udziału w gruncie jako przedmiotu prawa
własności wyniosła 298,00 zł.
Akt notarialny odbył się dnia 11.04.2019r.
W wykonaniu Uchwały Nr 94 / 2007 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 20 września 2007 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu wolnych lokali mieszkalnych
stanowiących własność Gminy Kłodawa, zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2019 Burmistrza Kłodawy
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z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie wyłączenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Kłodawa lokalu
mieszkalnego i Zarządzeniem Nr 3/2019 Burmistrza Kłodawy z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie:
sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa lokalu mieszkalnego przy
ulicy:
Bohaterów Września 9/8 za cenę 134 197,92 zł, wartość udziału w gruncie jako przedmiotu
prawa własności wyniosła 2 182,08 zł.
Akt notarialny odbył się dnia 16 .04.2019r.
DODATKI MIESZKANIOWE
W m-cu kwietniu 2019 r. wypłacono 107 dodatków mieszkaniowych na kwotę: 15 486,77 zł
DODATKI ENERGETYCZNE
W m-cu kwietniu 2019 r. wypłacono 21 dodatków energetycznych na kwotę: 327,97 zł
KARTA DUŻEJ RODZINY

W miesiącu kwietniu 2019 r. wprowadzono do systemu informatycznego 110 wniosków
o przyznanie Karty Dużej Rodziny tj. wydano 138 Kart.
Od 1 stycznia br. do 24 kwietnia br. wprowadzono ogółem 409 wniosków o przyznanie
Karty, wydano 757 Kart.
Od dnia obowiązywania ustawy tj. od dnia 1 lipca 2014 r. wydano 1.517 Kart, w tym dla
rodziców – 971 Kart , dla dzieci – 546 Kart.
Na wprowadzenie oczekuje 46 wniosków złożone w dniach 15 do 24 kwietnia br.
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
W wykonaniu Uchwały Nr 267/08 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 19 grudnia 2008 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonych w Kłodawie oraz Zarządzenia
Nr 28/2018 Burmistrza Kłodawy z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
położonych w Kłodawie w dniu 15 kwietnia 2019 roku odbył się IV przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż działek oznaczonych nr geod. 1616 o pow. 0,0899 ha oraz 1619 o pow. 0,0882 ha.
Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.
W wykonaniu Zarządzenia Nr 5/2019 Burmistrza Kłodawy z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie
wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości rolnej położonej
w Kłodawie w dniu 8 kwietnia 2019 r. odbył się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę
nieruchomości rolnej położonej w Kłodawie działki oznaczonej nr geod. 1068 o pow. 0,9883 ha.
Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.
PROFILAKTYKA
W dniu 7 kwietnia odbył się pierwszy Jarmark Kół Gospodyń Wiejskich z obszaru Gminy
Kłodawa. Podczas wydarzenia można było nabyć tradycyjne wielkanocne potrawy, wyroby
rękodzielnicze Jarmark cieszył się dużym powodzeniem i dał możliwość prezentacji Kół i ich
działalności.
W dniu 18 kwietnia odbyło się świąteczne spotkanie z członkami i sympatykami Grupy AA
"Barbara" w Kłodawie.
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JA W INTERNECIE
19 kwietnia rozpoczęła się rekrutacja uczestników na „Szkolenie dla mieszkańców gminy Kłodawa
w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych” projektu grantowego pt. „Ja w Internecie.”
Jest to program bezpłatnych szkoleń mających na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób
powyżej 25 roku życia, by w większym stopniu korzystały one z usług świadczonych drogą
elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym.
W ramach realizacji Projektu zorganizowane zostaną 44 szkolenia z następujących modułów
tematycznych:
a) Rodzic w Internecie
b) Moje finanse i transakcje w sieci
c) Działam w sieciach społecznościowych
d) Tworzę własną stronę internetową (blog)
e) Kultura w sieci
Każda zainteresowana osoba może wziąć udział w dwóch wybranych modułach tematycznych.
Zgłoszenia są przyjmowane:
osobiście w Biurze Projektu
Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17 62-650 Kłodawa, pokój nr 14
pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa, z dopiskiem „Ja w internecie”.
Wzory dokumentów zgłoszeniowych do projektu dostępne są na stronie internetowej
www.klodawa.eu oraz w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie,
ul. Dąbska 17- parter oraz w Biurze Projektu.
Biuro Projektu znajduje się w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62-650
Kłodawa, pokój nr 14 i jest czynne jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku)
w godzinach od 8.00 do 15.00
Więcej informacji pod numerem telefonu Urzędu, na stronie internetowej i na FB.
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