Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
Burmistrza Kłodawy
maj 2019 r.

INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ Rady Miejskiej w Kłodawie
W wymienionym okresie odbyła się VIII sesja Rady Miejskiej w Kłodawie w dniu
25 kwietnia 2019r. W czasie sesji podjęte zostało 9 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. Dwie uchwały zostały przesłane do publikacji w
Dzienniku Urzędowym Wojewo( dztwa Wielkopolskiego.
ZARZĄDZENIA Burmistrza Kłodawy
W okresie od 24.04.2019 do 23.05.2019 Burmistrz Kłodawy wydał 10 zarządzeń.
1. Zarządzenie nr 33/2019 z 26.04.2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu na
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. s( w. Jana Pawła II w Kłodawie
2. Zarządzenie nr 34/2019 z 26.04.2019 w sprawie zatwierdzenia konkursu na
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej
3. Zarządzenie nr 35/2019 z 29.04.2019 w sprawie zmian w budz6 ecie Gminy Kłodawa
na 2019 rok
4. Zarządzenie nr 36/2019 z 09.05.2019 w sprawie sprzedaz6 y lokali mieszkalnych
stanowiących własnos( c( Gminy Kłodawa
5. Zarządzenie nr 37/2019 z 09.05.2019 w sprawie wydzierz6 awienia nieruchomos( ci
6. Zarządzenie nr 38/2019 z 16.05.2019 w sprawie uz6 yczenia nieruchomos( ci
gruntowej połoz6 onej na terenie miasta Kłodawa
7. Zarządzenie nr 39/2019 z 17.05.2019 w sprawie dzierz6 awy nieruchomos( ci
gruntowych połoz6 onych w miejscowos( ci Zbo( jno gm. Kłodawa oraz ustalenia stawki
za dzierz6 awę
8. Zarządzenie nr 40/2019 z 17.05.2019 w sprawie informacji o wykonaniu budz6 etu
Gminy Kłodawa za 2018 rok
9. Zarządzenie nr 41/2019 z 20.05.2019 w sprawie powierzenia stanowiska
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. S; w. Jana Pawła II w Kłodawie
10.Zarządzenie nr 42/2019 z 20.05.2019 w sprawie powierzenia stanowiska
dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
13 maja br ogłoszono zamo( wienie na DOSTAWA KRUSZYWA naturalnego łamanego
kamiennego o frakcji 0-31,5 mm do remontu dro( g gminnych na terenie Gminy Kłodawa
w 2019 roku. Termin składania ofert ustalono na dzien( 21. maja, wpłynęło 6 ofert prze1

targowych. Najniz6 szą ofertę cenową złoz6 yła Firma Transportowo – Usługowa Mirosław Krysztofiak, ZA ychlin 6, 63-322 Gołucho( w - 168.750,00 zł brutto.
INWESTYCJE
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dębinie
10 maja br. Burmistrz Kłodawy Piotr Michalak podpisał z Panem Jarosławem
Miszczakiem włas( cicielem Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowo - Usługowego
"MISZBUD" umowę na przebudowę s( wietlicy wiejskiej w Dębinie.
W budynku zostaną wymienione m.in. stolarka drzwiowa, okładziny s( cienne, sufitowe
i podłogowe, instalacje wod.-kan., częs( ciowo instalacja elektryczna i odgromowa.
Ponadto, powstanie nowa kotłownia, zmienione zostanie pokrycie dachowe, a obiekt
zyska nowe wyposaz6 enie, parkingi i pochylnię dla oso( b niepełnosprawnych. Prace,
zgodnie z umową będą trwac( do 30.09.2019 r.
Wartos( c( robo( t budowlanych przewidzianych do realizacji to kwota 658.726,84 zł.
Zadanie to jest dofinansowane w wysokos( ci 357.273 zł ze s( rodko( w Programu Rozwoju
Obszaro( w Wiejskich na lata 2014 - 2020 na operacje typu „Inwestycje w obiekty
pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi
na obszarach wiejskich”. Przedmiotowa umowa o przyznanie pomocy została
podpisana z Samorządem Wojewo( dztwa Wielkopolskiego w roku 2018.
Przebudowa części ulicy Włocławskiej w kierunku wsi Głogowa
W siedzibie Powiatowego Zarządu Dro( g w Kole dokonano otwarcia ofert
przetargowych na przebudowę częs( ci ulicy Włocławskiej w kierunku wsi Głogowa.
Roboty drogowe na odcinku 990 mb obejmują m.in. połoz6 enie nowej nawierzchni
asfaltowej, a na odcinku miejskim od skrzyz6 owania z ul. Grzegorza z Sambora do
skrzyz6 owania z ul. Sędziwoja z Czechla zostanie przebudowany chodnik (255,86 mkw.)
i zjazdy do nieruchomos( ci (190,50 mkw.). Planowany termin zakon( czenia prac to
05.07.2019 r. Zadanie realizowane będzie przez PZD w Kole dzięki wspo( łpracy Gminy
Kłodawa i Powiatu Kolskiego. Udział s( rodko( w z budz6 etu powiatu to 60%, a pozostałe
40% wartos( ci zadania to udział gminy. 20 maja podpisano umowę z wykonawcą.
Przebudowa drogi gminnej Marynki – Rysiny Kolonia
W dniu 6 maja br. zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia zamo( wienia na
przebudowę drogi gminnej Marynki – Rysiny Kolonia. Termin składania ofert ustalono
na dzien( 22. maja, wpłynęły 4 oferty przetargowe. Najniz6 szą ofertę cenową złoz6 yło
Przedsiębiorstwo Robo( t Drogowo – Mostowych S.A. z Koła - 255.344,04 zł brutto.
Jest to kontynuacja przebudowy, kto( rą rozpoczęto w 2018 r. W zakres prac wchodzą
roboty drogowe na odcinku 640 mb, w tym m.in. ułoz6 enie nawierzchni asfaltowej,
wykonanie poboczy, odtworzenie i oczyszczenie rowo( w. W miesiącu kwietniu została
podpisana umowa o dofinansowanie tej inwestycji na kwotę 144.000 zł. S; rodki te
pochodzą z budz6 etu Wojewo( dztwa Wielkopolskiego i są przeznaczone na prace
związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakos( ci grunto( w rolnych.
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Górki
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W ramach II edycji programu Otwarte Strefy Aktywnos( ci (OSA) Edycja 2019 Gmina
Kłodawa pozyskała dofinansowanie do budowy OSA w miejscowos( ci Go( rki ze s( rodko( w
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Zadanie inwestycyjne obejmuje budowę infrastruktury sportowo – rekreacyjnej,
miejscem realizacji przedsięwzięcia będzie teren połoz6 ony w miejscowos( ci Go( rki przy
Szkole Podstawowej. Gmina wybrała wariant podstawowy, w ramach kto( rego
powstanie ogo( lnodostępne plenerowe miejsce sportu, rekreacji i odpoczynku,
skierowane do ro( z6 nych grup wiekowych i sprzyjające międzypokoleniowej integracji
społecznej, w skład kto( rego wejdą: siłownia plenerowa i strefa relaksu. Na strefę
siłowni
składac(
się
będą
następujące
urządzenia:
narciarz,
poręcz,
wypychacz+podciągacz, prasa noz6 na, motyl, biegacz. Strefa relaksu obejmowac( będzie
wymienione urządzenia: sto( ł szachy + chin( czyk, sto( ł do piłkarzyko( w, ławki i
zagospodarowanie terenu zielonego - nasadzenia.
Wartos( c( zadania:
50.295,09 zł.
S; rodki własne:
25.295,09 zł.
Dofinansowanie z FRKF: 25.000,00 zł.
Program likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach
wojewódzkich
W dniu 24 maja 2019 r. Wielkopolski Zarząd Dro( g Wojewo( dzkich w Poznaniu zawarł
umowę na przebudowę drogi wojewo( dzkiej nr 263 Słupca – Dąbie w m. Kłodawa ul.
Bierzwien( ska w zakresie budowy chodnika. Wykonawcą robo( t będzie firma Goliat II
sp. z o.o. ze Rzgowa.. Wartos( c( zadania opiewa na kwotę 883.659,31 zł, a termin
zakon( czenia prac przewidziano na 18.10.2019 r. W zakres inwestycji wchodzi m.in.
przebudowa chodniko( w i zatok autobusowych, wymiana nawierzchni zjazdo( w,
wykonanie umocnienia istniejącego rowu drogowego na odcinku od ul. Cegielnianej do
ul. Kolskiej. Zadanie realizowane będzie w ramach Programu likwidacji zagroz6 en( na
dojs( ciach do szko( ł dzieci i młodziez6 y na drogach wojewo( dzkich.
Gmina Kłodawa przeznaczy 40 tys. zł na w/w zadanie.
Złożone wnioski
W ramach naboru ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Wojewo( dztwa
Wielkopolskiego na operacje typu "Budowa lub modernizacja dro( g lokalnych" objętego
Programem Rozwoju Obszaro( w Wiejskich na lata 2014 - 2020, Gmina Kłodawa
przesłała wniosek o przyznanie pomocy na przebudowę drogi w miejscowos( ci
Głogowa na odcinku 680 mb. Szacowany koszt inwestycji to 746.630,91 zł, a
wnioskowana kwota pomocy 385.407 zł. W zakres prac wchodzi m.in. wykonanie
podbudowy, nawierzchni asfaltowej, odwodnienia i oznakowania. Warto przypomniec( ,
z6 e w latach 2017 - 2018 Gmina realizowała inwestycje z udziałem s( rodko( w z PROW-u
na przebudowę następujących dro( g: Cząstko( w - Krzykosy, Krzykosy - Tarno( wka Bierzwienna Długa, Krzykosy - Nicpon( , Pomarzany - Kłodawa (cmentarz). W
przypadającym na wnioskodawcę limicie wsparcia w ramach Programu, tj. 3.000.000
zł, Gminie do wykorzystania pozostało wnioskowane 385.407 zł. Powiat Kolski złoz6 ył
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takz6 e wniosek o przyznanie pomocy na przebudowę drogi powiatowej na odcinku
Zbójno - Długie.
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
W wykonaniu Uchwały Nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 31 stycznia
2019 r. w sprawie wyraz6 enia zgody na sprzedaz6 lokali mieszkalnych stanowiących
własnos( c( Gminy Kłodawa oraz warunko( w udzielenia bonifikaty i wysokos( ci stawki
procentowej, zgodnie Zarządzeniem Nr 10/2019r. Burmistrza Kłodawy z dnia 07
lutego 2019r, w sprawie sprzedaz6 y lokali mieszkalnych stanowiących własnos( c(
Gminy Kłodawa i Zarządzeniem Nr 29/2019r. Burmistrza Kłodawy z dnia 16 kwietnia
2019r. został sprzedany w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokal
mieszkalny:
- przy ul. Henryka Dąbrowskiego 4/3 za cenę 16 932 zł, wartos( c( udziału w
gruncie jako przedmiotu prawa własnos( ci wyniosła 778,00 zł.
Akt notarialny odbył się dnia 17.05.2019r.
DODATKI MIESZKANIOWE
W m-cu maju 2019 r. wypłacono 96 dodatko( w mieszkaniowych na kwotę 13 885,59 zł
DODATKI ENERGETYCZNE
W m-cu maju 2019 r. wypłacono 19 dodatko( w energetycznych na kwotę : 287,53 zł
KARTA DUŻEJ RODZINY
W miesiącu maju 2019 r. wprowadzono do systemu informatycznego 166
wniosko( w
o przyznanie Karty Duz6 ej Rodziny tj. wydano 301 Kart.
Od 1 stycznia br. do 24 kwietnia br. wprowadzono ogo( łem 575 wniosko( w o
przyznanie Karty. Od dnia obowiązywania ustawy tj. od dnia 1 lipca 2014 r. wydano
1779 Kart, w tym dla rodzico( w – 1158 Kart , dla dzieci – 621 Kart.
Na wprowadzenie oczekuje 15 wniosko( w złoz6 one w dniach 22 do 28 maja br.
Ochrona środowiska
1. W dniu 8 maja 2019 roku odbyła się Gminna Olimpiada Ekologiczna. Olimpiada
przeprowadzona została w dwo( ch grupach wiekowych:
I grupa – klasy IV – VI szkoły podstawowej;
II grupa – gimnazjum i klasy VII I VIII szkoły podstawowej.
W olimpiadzie wzięło udział łącznie 31 ucznio( w ze szko( ł:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. S; w. Jana Pawła II w Kłodawie
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Białych Go( rniko( w w Kłodawie
- Szkoła Podstawowa w Lubon( ku
- Szkoła Podstawowa im. gen. T. Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej
- Szkoła Podstawowa w Go( rkach
- Szkoła Podstawowa w Korzeczniku.
Laureatami Gminnej Olimpiady Ekologicznej zostali:
w I grupie:
I miejsce – Maja Antosik – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Białych Go( rniko( w w Kłodawie
II miejsce – Julia Bagin( ska – Szkoła Podstawowa w Korzeczniku
III miejsce – Julia Zimnicka - Szkoła Podstawowa w Go( rkach
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w II grupie:
I miejsce – Karolina Tan( ska – Szkoła Podstawowa w Lubon( ku
II miejsce – Anna Dobrowolska – Szkoła Podstawowa w Korzeczniku
III miejsce – Maria Kubiak – Szkoła Podstawowa im. gen. T. Kutrzeby w Bierzwiennej
Długiej
Laureaci i uczestnicy zostali nagrodzeni upominkami. Wręczenia nagro( d i dyplomo( w
dokonała Pani Katarzyna Hamiga - Zastępca Burmistrza Kłodawy.
2. W związku z realizacją obowiązku wykonania nasadzen( zastępczych drzew,
wynikającego z decyzji wydanych przez Starostę Kolskiego, na terenie miasta i
gminy Kłodawa dokonano w miesiącu maju nasadzen( drzew i krzewo( w w
łącznej ilos( ci 139 sztuk. Koszt zakupu i dostawy drzew i krzewo( w wynio( sł:
4005,00 zł.
3. Jak co roku Kłodawa będzie ukwiecona konstrukcjami kwiatowymi. Dokonano
montaz6 u na terenie miasta 6 szt. konstrukcji kwietnikowych. Łączny koszt
ukwiecenia wraz z ich pielęgnacją w okresie do dnia 15 maja wynio( sł 10 385,64
zł brutto.
4. Rozpoczęto przygotowania do zbio( rki folii rolniczej, kto( ra odbędzie się na

początku lipca.
OŚWIATA
W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej wyłoniono kandydatki na
dyrektoro( w dwo( ch szko( ł podstawowych z terenu Gminy Kłodawa: Szkoły Podstawowej
nr 1 im. S; w. Jana Pawła II w Kłodawie i Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza
Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej. W dniu 20 maja br. burmistrz zarządzeniem
powierzył na okres 5 lat szkolnych, stanowiska dyrektoro( w tych placo( wek.
Z dniem 1 wrzes( nia 2019 roku stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. S; w.
Jana Pawła II w Kłodawie będzie piastowała pani Beata Kołuda.
Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej
od 1 wrzes( nia 2019 r. będzie pani Emilia Mikołajczyk.
W ramach prowadzonych przez Gminę Kłodawa działan( w zakresie pozyskiwania
s( rodko( w zewnętrznych, został złoz6 ony wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w
ramach Modułu 3 Wieloletniego Rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu na
lata 2019 - 2023".
Zakres wniosku obejmuje doposaz6 enie i poprawę obecnie funkcjonujących stoło( wek
szkolnych: Szkoła Podstawowa nr 1 im. S; więtego Jana Pawła II w Kłodawie, Szkoła
Podstawowa Nr 2 im. Białych Go( rniko( w w Kłodawie, a takz6 e adaptację pomieszczenia
na jadalnię w Szkole Podstawowej im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej.
Całkowity koszt realizacji zadania to 233.066,88 zł, a wnioskowana przez Gminę kwota wsparcia wynosi 185.000 zł.
KULTURA
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2 maja odbył się Majowy Rajd z Solną Doliną. Reprezentacja z Urzędu wzięła udział w
rajdzie rowerowym i w Nordic Walking.
3 maja obchodzilis( my 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
S; więto Konstytucji 3 Maja zostało wprowadzone na pamiątkę uchwalenia przez Sejm
Rzeczypospolitej Obojga Narodo( w konstytucji 3 maja w 1791 r.
Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji stanowią symbol narodowy i patriotyczny.
3 maja obchodzilis( my Gminny Dzien( straz6 aka.
5 maja w przypadającą 200. rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki, z inicjatywy ambasadora p.Krzysztofa Kocel, włączylis( my się w program ogo( lnopolskich obchodo( w
Roku Moniuszkowskiego.
Jubileusz uczczony został spektaklem słowno-muzycznym, oprawionym muzyką wielkiego kompozytora w przepięknym wnętrzu kos( cioła p.w. Wniebowzięcia NMP. Następnie, wykonując uchwałę nr VII/64/2019 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy dla placu połoz6 onego w Kłodawie, imieniem sławnego kompozytora uhonorowalis( my plac na Osiedlu Go( rniczym w Kłodawie.
Bezpłatne Wi-Fi dla Europejczyków
Kłodawa jest jedną z 3400 gmin w UE, kto( re otrzymają bon wartos( ci 15 tys. euro na
pokrycie koszto( w zainstalowania hotspoto( w Wi-Fi w miejscach publicznych.
Inicjatywa programu Komisji Europejskiej WiFi4EU wspiera bezpłatny dostęp do bezprzewodowego internetu w przestrzeniach publicznych, takich jak parki, place, budynki publiczne, biblioteki, os( rodki zdrowia i muzea w gminach w całej Europie.
JA W INTERNECIE
Od 19 kwietnia realizujemy projekt grantowy pt. „Ja w Internecie” „Szkolenie dla
mieszkańców gminy Kłodawa w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych”
W miesiącu maju odbyły się pierwsze bezpłatne szkolenia organizowane przez Gminę
Kłodawa w ramach projektu "Ja w internecie". W ramach projektu w okresie od
14 maja do 29 maja 2019 r. zrealizowano 5 szkolen( z tematu "Moje finanse i transakcje
w sieci", w kto( rych łącznie udział wzięło 58 oso( b. Szkolenia odbywały się dotychczas
w urzędzie gminy, na stadionie miejskim, w s( wietlicy wiejskiej w Zbo( jnie oraz w
siedzibie OSP w Kłodawie.
Rekrutacja uczestniko( w do projektu nadal trwa.
Dla przypomnienia:
Jest to program bezpłatnych szkolen( mających na celu podniesienie kompetencji
cyfrowych oso( b powyz6 ej 25 roku z6 ycia, by w większym stopniu korzystały one z usług
s( wiadczonych drogą elektroniczną w z6 yciu zawodowym i prywatnym.
W ramach realizacji Projektu zorganizowane zostaną 44 szkolenia z następujących
moduło( w tematycznych:
a) Rodzic w Internecie
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b) Moje finanse i transakcje w sieci
c) Działam w sieciach społecznos( ciowych
d) Tworzę własną stronę internetową (blog)
e) Kultura w sieci
Kaz6 da zainteresowana osoba moz6 e wziąc( udział w dwóch wybranych modułach
tematycznych.
Zgłoszenia są przyjmowane:
osobis( cie w Biurze Projektu
Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17 62-650 Kłodawa, poko( j nr 14
pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa, z dopiskiem „Ja w
internecie”.
Wzory dokumento( w 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, 62650 Kłodawa, poko( j 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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