Sprawozdanie Burmistrza o stanie Gminy Kłodawa ,
przedstawione na sesji Rady Miejskiej w Kłodawie
w dniu 5 grudnia 2006 r.
I.Ogólna charakterystyka Gminy .
Kłodawa jest Gminą miejsko – wiejską. Obszar Gminy wynosi – 12.844 ha, w tym
miasta – 432 ha.
W Gminie Kłodawa zamieszkuje ogółem 13.858 osób, w tym:
w mieście - 7032 osoby, na terenie wsi – 6826 osób.
W okresie od 31 października 2002 r. do listopada 2006 r. liczba ludności zmniejszyła się o 185
osób, w tym w mieście o 154 osoby, na terenie wiejskim o 31 osób.
Gmina jest obszarem typowo rolniczym ze znaczną przewagą gruntów ornych, wśród
których dominują gleby III i IV klasy bonitacyjnej ( około 75 % ).
Użytki rolne zajmują 11.756 ha , lasy – 468 ha , drogi, tereny kolejowe i inne 379 ha, tereny
zabudowane i zurbanizowane – 134 ha , grunty pod wodami – 34 ha , nieużytki 105 ha.
Główną rolę w gospodarce Gminy odgrywa rolnictwo. Średnia wielkość powierzchni gospodarstwa
rolnego to około 6 ha. Podatkiem rolnym opodatkowanych jest 1758 osób fizycznych z powierzchni
10.885 ha. Podatkiem rolnym od osób prawnych opodatkowanych jest 5 podmiotów zajmujących
powierzchnię 414 ha. Podatkiem od nieruchomości opodatkowanych jest 2300 osób fizycznych
oraz 45 podmiotów osób prawnych .
Ogólna powierzchnia gruntu objęta podatkiem od nieruchomosci to około 273 ha, z tego około
62 ha stanowią grunty będące w posiadaniu osób prawnych .
Według stanu na dzień 22 listopada 2006 r. w prowadzonej przez Urząd Miasta i Gminy
w Kłodawie Ewidencji Działalności Gospodarczej zarejestrowanych jest 498 podmiotów.
Na terenie miasta i gminy znajduje się ogółem 216 km dróg z podziałem na następujące
kategorie :
- drogi krajowe - 9 km ,
- drogi wojewódzkie – 15 km ,
- drogi powiatowe - 67 km ,
- drogi zakładowe - 3 km ,
- drogi gminne 122 - km .
Na terenach wiejskich jest 109 km dróg gminnych o nawierzchniach:
- bitumicznej - 18 km,
- twardej nieulepszonej - 32 km,
- gruntowej wzmocnionej - 59 km.
W okresie minionej kadencji przybyło 6 km dróg o nawierzchni bitumicznej, a tym samym
zmniejszyła się o 6 km długość dróg gminnych o nawierzchni gruntowej wzmocnionej.
Na terenie miasta jest 13 km dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych o nawierzchniach:
- bitumicznej 3 km,
- twardej nieulepszonej - 2 km,
- gruntowej wzmocnionej - 8 km.
II. Jednostki organizacyjne Gminy
Gmina nałożone na nią zadania wykonuje poprzez swe jednostki organizacyjne, którymi są :
1/ Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie,
2/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie,
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3/ Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie,
4/ Biblioteka Publiczna w Kłodawie,
5/ Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie / zakład budżetowy /,
6/ Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie /zakład budżetowy /,
7/ Zespół Szkół Nr 1 w Kłodawie,
8/ Zespół Szkół Nr 2 w Kłodawie,
9/ Gimnazjum Nr 3 w Rysinach Kolonii,
10/ Szkoła Podstawowa w Górkach,
11/ Szkoła Podstawowa im. gen.Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej,
12/ Szkoła Podstawowa w Lubońku,
13/ Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Dębinie,
14/ Przedszkole Nr 1 im. Jana Brzechwy w Kłodawie.
III. Plany zagospodarowania przestrzennego i inne programy .
Rozwój miasta i gminy określają uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie. Uchwałami
o szczególnym znaczeniu są :
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kłodawa uwzględniający
tereny pod działalność handlowo-usługową oraz przemysł ,
- strategia Rozwoju Gminy Kłodawa ,
- plan Rozwoju Lokalnego Gminy Kłodawa ,
- lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kłodawa ,
- Program Ochrony Środowiska,
- Program Gminna Platforma Cyfrowa .
Posiadane plany i programy umożliwiają gminie ubieganie się o środki finansowe z funduszy
europejskich.
Dużym i niezaprzeczalnym sukcesem Gminy Kłodawa jest opracowanie i zatwierdzenie
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru miasta i gminy przed
terminem utraty ważności starych planów. Istnienie planów miejscowych stwarza komfortową
sytuację dla inwestorów. Nie doświadczamy większych problemów z obrotem nieruchomościami,
podziałami nieruchomości, a przed rozpoczęciem projektowania inwestycji nie potrzeba
przeprowadzać długiej i kosztownej procedury wydawania decyzji o warunkach zabudowy, czy
decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, których uzyskanie jest niezbędne przed
otrzymaniem pozwoleń na budowę w przypadku gmin, które nie posiadają obowiązujących planów
miejscowych.
W roku 2001 zakończono skomplikowaną procedurę opracowania miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, które uchwaliła Rada Miejska. W czasie ostatniej kadencji
uchwalono jedną aktualizację istniejącego planu w miejscowości Bierzwienna Długa dostosowując
plan miejscowy do aktualnej potrzeby inwestora, który obecnie jest w trakcie budowy małej stacji
paliw.
Dzięki posiadanym planom gmina jest przygotowana na przyjęcie nowych inwestorów
składających propozycje wszelkiego rodzaju inwestycji. W rejonie Kopalni Soli w Kłodawie oraz
przy istniejącej oczyszczalni w Pomorzanach istnieją rezerwy terenów zabezpieczonych w planach
miejscowych pod usługi komercyjne oraz działalność gospodarczą. Z uwagi na dużą powierzchnię
2

tych terenów mogą to być obiekty kubaturowe zajmujące dużą powierzchnię zabudowy.
W ostatnich latach, na terenie gminy a w szczególności na terenach miejskich zaobserwować
można intensywny rozwój budownictwa mieszkaniowego, jednorodzinnego. Zabudowie podlegają
tereny przewidziane w planach miejscowych pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ulic:
Zawodniej, Barbary, Gruntowej, Polnej, Cegielnianej i Orzeszkowej. Na terenach przeznaczonych
pod zabudowę mieszkaniową dopuszcza się lokalizację obiektów usługowych, które nie stanowią
uciążliwości dla sąsiedniej zabudowy. Takie elastyczne podejście zasad planistycznych rozwiązuje
problem dla małych inwestorów, którzy na wolnych działkach, wśród istniejącej zabudowy
mieszkaniowej mogą lokalizować np. obiekty handlowe lub małe zakłady usługowe.
W bieżącym roku podjęto także uchwały o przystąpieniu do sporządzenia cząstkowych zmian
planów miejscowych miasta i gminy dla inwestorów, którzy złożyli stosowne wnioski. Trwa proces
ich opracowywania. Zmiany planów wykonywane są w zakresie zgodnym z obowiązującym
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Kłodawy. Realizowane są
dla dostosowania ich do obowiązujących aktualnie przepisów prawa i aktualnych potrzeb
inwestorów.
Szczególną uwagę i zainteresowanie gmina poświęca potencjalnym inwestorom oferującym
nowe miejsca pracy dzięki nowym przedsięwzięciom inwestycyjnym. W takich przypadkach gmina
wspólnie z inwestorem poszukuje rozwiązań umożliwiających lokalizację obiektów budowlanych w
zgodności z istniejącym planem miejscowym lub sporządzając jego zmianę. Potrzeby inwestorów
prywatnych i publicznych są dla nas najważniejsze.
IV. Budżet Gminy Kłodawa w latach 2002 – 2006 .
1.Dochody budżetu gminy w latach 2002 – 2006 / w złotych/ przedstawiają się następująco:
Udział
dochodów
własnych w
dochodach
ogółem
Dochody Ogółem
Dochody własne
Dotacje
Subwencje
Dynamika
15 393 394
7 324 854
1 943 933
6 124 607
2002
47,58
2003
15 037 360
7 047 120
1 659 291
6 330 949
97,69
46,86
2004
116,31
49,10
17 490 376
8 588 570
2 301 542
6 600 264
2005
115,64
48,10
20 226 669
9 729 439
3 407 347
7 089 883
22 125 315
11 214 151
3 864 497
7 046 667
2006
109,39
50,68

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody w 2003 roku obniżyły się w stosunku do roku 2002
o kwotę 356 034 złotych.
Znaczny wzrost dochodów (o kwotę 2 453 016 zł) nastąpił w 2004 roku, co stanowi 16,31% .
Podobna sytuacja utrzymuje się w roku 2005 – nastąpił wzrost dochodów o kwotę 2 736 293 zł,
to jest o 15,64 %.
Przyjęty plan dochodów na 2006 rok (na dzień 30 września ) również wykazuje wzrost dochodów
o 9,39% w stosunku do roku 2005 .
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem kształtuje się na podobnym poziomie. W roku
2002 jest to 47,58% , planowane dochody własne w 2006 roku to 50,68% budżetu gminy.
Wraz z zadaniami zlecanymi gminie, wzrastają wielkości dotacji . W roku 2002 kwota otrzymanych
dotacji wynosiła 1 943 933 zł, tj. 12,63 % budżetu.
Plan dotacji na 2006 rok to 3 864 497 zł, tj. 17,47% dochodów.
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Udział subwencji (głównie oświatowej) w dochodach ogółem wykazuje tendencję spadkową.
W 2002 roku subwencje stanowiły 39,79% budżetu , w roku 2006 udział ten wynosi 31,85 %.
2. Wydatki budżetu gminy w latach 2002 – 2006 / w złotych /
Wydatki

Wydatki
Wydatki na
Wydatki na Wydatki
bieżące
inwestycje
bieżące
Ogółem
Dynamika inwestycje
15 174 173
14 981 989
192 184
2002
1,27
98,73
2003
105,07
4,14
95,86
15 943 159
15 282 721
660 438
2004
99,01
0,87
99,13
15 784 854
15 648 085
136 769
21 884 993
17 491 687
4 393 306
2005
138,65
20,07
79,93
2006
100,08
8,41
91,59
21 902 955
20 061 194
1 841 761

Wydatki wzrastają w mniejszym stopniu ponieważ zachodzi konieczność spłaty zobowiązań
z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych , zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Wydatki na inwestycje wzrosły znacznie w roku 2005 (20,07% budżetu), kiedy pojawiły się
możliwości realizacji programów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych.
Z budżetu Gminy w latach 2002 - 2005 na realizację inwestycji wydatkowano 5 382 697 złotych.
W 2006 roku na inwestycje ogółem zaplanowane zostały środki w wysokości 1 841 761 zł, w tym
między innymi na realizację wieloletnich programów współfinansowanych ze środków unijnych:
„Przebudowa ulic w mieście Kłodawa w latach 2006-2008”, „Remont i przebudowa budynku po
Gminnej Spółdzielni, GOK i Biblioteki-obiektów kultury w Kłodawie” kwota 836 849 zł.
W latach 2002-2006 na realizację inwestycji znaczną część środków , tj. 3 083 345 zł Gmina
pozyskała między innymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych,
Ministerstwa Edukacji i Sportu, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, Funduszu Mieszkalnictwa,
Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego, Starostwa Powiatowego w Kole.
Zestawienie głównych zadań inwestycyjnych realizowanych w latach 2003-2006,
współfinansowanych ze środków pozyskanych ze środków funduszy europejskich, krajowych
oraz z innych źródeł – zawiera Tabela Nr 1, stanowiąca załącznik nr 1 do sprawozdania.
3.Zadłużenie Gminy w latach 2002- 2006
Zadłużenie Gminy na koniec 2002 roku wynosiło 4 570 000 zł, na koniec 2006 roku wyniesie
2 809 806 zł .
Na dzień 31 października 2006 r. zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów
i obligacji komunalnych wynosi 4 278 805 złotych . Na dzień 31 grudnia br. zadłużenie to
zmniejszy się do kwoty 2 809 806 złotych , ponieważ w m-cu grudniu przypada termin wykupu
ostatniej raty obligacji komunalnych.
Harmonogram spłat zobowiązań w latach przedstawia się następująco:
Rok
Raty kapitałowe
Odsetki
2006
1 469 000
110 307
2007
1 226 563
98 288
2008
774 063
53 415
2009
547 060
25 168
2010
262 119
5 679
-------------------------------------------------------------------------Razem
4 278 805
292 857
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W wysokości zadłużenia nie uwzględniono kredytów na zadania inwestycyjne „Przebudowa ulic
w mieście Kłodawa w latach 2006-2008” oraz „Remont i przebudowa budynku po Gminnej
Spółdzielni, GOK i Biblioteki-obiektów kultury w Kłodawie” planowanych do współfinansowania
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Poziom zadłużenia w latach 2002-2006 zawiera Tabela nr 2, stanowiąca załącznik do
sprawozdania .
V. Inwestycje gminne w latach 2002 – 2006 ze szczególnym uwzględnieniem
z zakresu ochrony środowiska

inwestycji

Rok 2003
1)Gmina Kłodawa prowadzi systematyczne działania w zakresie modernizacji systemów
grzewczych i termorenowacji budynków użytkowanych przez Gminę i jednostki podległe.
W ramach podejmowanych przedsięwzięć wykonano między innymi zmianę systemu ogrzewania
z piecowego na centralne ogrzewanie w bloku nr 6 przy ulicy Górniczej . Koszty wykonanej
modernizacji wyniosły 50 943,00 zł .
2) Przeprowadzono modernizację składowiska odpadów w Zbójnie, mającą na celu, głównie,
zminimalizowanie wpływu składowiska na środowisko gruntowo – wodne.
Wykonano następujące prace:
-wybudowano ogrodzenie linii wysokiego napięcia SN 15 KV,
-przebudowano kanalizację deszczową wraz z separatorem ,
-wykonano lagunę zbierającą w celu odparowania w okresie wiosenno – letnim dodatkowej
objętości ścieków wysypiskowych ,
-wykonano bezodpływowy zbiornik wód opadowych ,
-wykonano roboty ziemne polegające na formowaniu i zagęszczaniu nasypów, plantowaniu skarp
oraz nasadzaniu zielenią i obsiew mieszanką traw z humusowaniem .
Wartość inwestycji 185 720,00 zł .
Opracowany został projekt rozbudowy składowiska w Zbójnie – Budowa Kwatery Nr II .
Rok 2004
1)W ramach termorenowacji budynków dokonano ocieplenia szczytów następujących budynków
komunalnych : nr 2 przy ul.3 Maja, nr 4 i 6 przy ul. Armii Krajowej, nr 48 i 50 przy
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wartość zadania – 68 315,78 zł .
2)Poczyniono starania o dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków w Straszkowie i kanalizacji
sanitarnej w Straszkowie i Straszkówku z Europejskich Funduszy Strukturalnych .
Rok 2005
1)W ramach termorenowacji budynków dokonano ocieplenia szczytów następujących budynków
komunalnych : nr 6 przy ul.3 Maja, nr 42 przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, nr 1 i nr 8 przy
ul.H. Dąbrowskiego, nr 4 i nr 6 przy ul. Władysława Jagiełły, nr 2 przy ul. Józefa Grzymskiego,
nr 2 przy ul. Władysława Kapicy . Koszt zadania – 108 832,66 zł .
2)Gmina Kłodawa zakupiła specjalistyczny samochód ciężarowy, marki MAN 24-232,
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przeznaczony do zbiórki odpadów komunalnych .Wartość inwestycji 103 700,00 zł. Zakupiono
również pojemniki do odbioru odpadów komunalnych. Wartość zakupu 70 735,60 zł. Dzięki
zakupionym pojemnikom i ich bezpłatnym oddaniu w użytkowanie mieszkańcom miasta i gminy
Kłodawa, zwiększyła się ilość podpisywanych umów na wywóz nieczystości.
3)Zakończono budowę oczyszczalni ścieków w Straszkowie oraz kanalizacji sanitarnej
z przyłączami w miejscowościach Straszków i Straszkówek (o długości: kanalizacja sanitarna 4470 mb , przyłącza kanalizacji sanitarnej – 550 mb).
W celu uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej dla wyżej wymienionych miejscowości,
wystąpiła konieczność budowy mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji
sanitarnej. Oczyszczalnię i kanalizację oddano do użytku w listopadzie 2005 roku.
Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków, o przepustowości Q śrd = 60,95 m³/d,
w miejscowości Straszków obsługuje miejscowości Straszków i Straszkówek, łącznie ze ściekami
doprowadzanymi z Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego Sp. z o.o. oraz z sąsiednich wiosek
Według opracowanego projektu budowlano – wykonawczego, docelowa przepustowość
hydrauliczna oczyszczalni ścieków w Straszkowie wynosi: Qmax = 92,22 m³/d, co przy
zakładanym ładunku BZT5 = 25,9 kg O2/d odpowiada równoważnej liczbie mieszkańców RLM =
432. Przyjęte rozwiązania w zakresie technologii oczyszczania ścieków polegają na zastosowaniu
uproszczonego układu oczyszczalni mechaniczno – biologicznej, bez sedymentacji wstępnej. Do
oczyszczania biologicznego ścieków zaprojektowano zblokowany reaktor Bioblok PS – 100,
z wykorzystaniem metody niskoobciążonego osadu czynnego z pełną denitryfikacją oraz
usuwaniem związków biogennych w warunkach tlenowo- beztlenowych.
Zmineralizowany i częściowo zagęszczony osad jest wywożony do miejskiej oczyszczalni
ścieków w Pomarzanach, gdzie poddawany jest procesowi mechanicznego odwadniania
i higienizacji.
Skanalizowanie dwie wsie: Straszków i Straszkówek, dotychczas korzystały
z ogólnospławnej sieci kanalizacji odprowadzonej do zbiornika bezodpływowego.
Wartość inwestycji wyniosła 2 149 129,31 zł i została sfinansowana z następujących
źródeł:
-środki własne gminy
320 520,36 zł ,
/ w tym pożyczka WFOŚiGW w Poznaniu 290 815,76 zł /
-ZPORR
1 454 078,78 zł
-budżet państwa
193 877,17 zł
-Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego
180 653,00 zł
4)Dokonano wymiany i przebudowy sieci wodociągowej w miejscowościach Straszków
i Straszkówek.
Równolegle z rozwiązaniem problematyki gospodarki ściekowej na terenie wsi Straszków,
Straszkówek Gmina podjęła inwestycję mającą na celu poprawę jakości wody pitnej dostarczanej
do mieszkańców tych miejscowości oraz do sąsiedniej wsi Józefów. Inwestycję zrealizowano,
ponieważ dotychczas funkcjonujący wodociąg, pobierający wodę z ujęcia KHBC w Straszkowie, ze
względu na wiek i stopień wyeksploatowania nie spełniał norm technicznych i sanitarnych,
natomiast wieś Józefów nie posiadała wcale wodociągu publicznego.
Ogólna długość zbudowanej i zmodernizowanej sieci wodociągowej w m. Straszków,
Straszkówek wynosi: 3869 m. Zainstalowano 53 sztuk przyłączy o długości 1159 m. Natomiast
ogólna długość sieci wodociągowej dla wsi Józefów wynosi 1725 m, zainstalowano 8 sztuk
przyłączy , których długość wynosi 248 m .
Wielkość inwestycji wyniosła 302 394 zł i została sfinansowana z następujących źródeł:
-środki własne gminy
- 189 594 zł
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/w tym pożyczka w części umarzalna z WFOŚiGW w Poznaniu - 150 500 zł/
-środki KHBC

- 112 800 zł

5)Przeprowadzono budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami i kanału deszczowego w ulicach:
Poznańskiej. Dolnej, Warszawskiej, Bierzwieńskiej, H. Sawickiej, Mickiewicza i Zagórnickiej
w Kłodawie.
W ramach działań mających na celu uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie
Gminy, została przeprowadzona inwestycja polegająca na budowie sieci kanalizacyjnej
w wymienionych wyżej ulicach .
Wybudowany kanał sanitarny i deszczowy w całości przeprowadzony został w istniejących
pasach drogowych.
Inwestycja objęła:
-kanał sanitarny odprowadzający ścieki z budynków mieszkalnych zlokalizowanych wzdłuż tych
ulic oraz budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie, o łącznej długości 1332 m;
-przyłącza sanitarne odprowadzające ścieki z budynków mieszkalnych zlokalizowanych wzdłuż
w/w ulic o łącznej długości 540 m;
-kanał deszczowy odprowadzający wody deszczowe z ul. Poznańskiej i Mickiewicza o łącznej
długoścci 65 m;
-separator wód deszczowych.
Wartość zrealizowanej inwestycji wyniosła 1 027 452 zł i została sfinansowana z następujących
źródeł:
-środki własne gminy
- 978 452 zł, w tym pożyczki
/pożyczka WFOŚiGW w Poznaniu -w części umarzalna - 200 000 zł
pożyczka NFOŚiGW w Warszawie -w części umarzalna - 460 000 zł./
-środki Starostwa Powiatowego w Kole/dofinansowanie/
- 20 000 zł
-środki Starostwa Powiatowego w Kole /dokumentacja /
- 29 000 zł
6) Budowa urządzenia oczyszczającego na kanalizacji deszczowej w Kłodawie.
Zakres rzeczowy inwestycji objął budowę separatora UNICON 60/600 S, przeznaczonego do
oddzielania ropopochodnych oraz szlamu i piasku z wód płynących w rozdzielczym systemie
kanalizacji deszczowej przed wprowadzeniem ich do odbiornika.
Wartość inwestycji wyniosła 103 700 zł.
Gmina Kłodawa z tytułu podejmowanych działań w zakresie ochrony środowiska uzyskała
tytuł: „Gmina Przyjazna Środowisku” w VII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego
„Przyjaźni Środowisku”.
Do konkursu zgłoszono przedsięwzięcie pod nazwą: „Działania proekologiczne podejmowane
przez Gminę Kłodawa w celu poprawy stanu środowiska naturalnego i jakości życia mieszkańców.”
W ślad za tytułem, gmina otrzymała nagrodę finansową w kwocie 50 000,00 zł , która przeznaczona
została na opracowanie dokumentacji , na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i kanału deszczowego
w ulicach: Polna, Barbary, Zawodnia, Św. Ducha,Wyżynna, Zielona, Powstańców Wielkopolskich
i Niezłomnych .Wartość zadania 78 000.00 zł . Środki gminy 28 000,00 zł .
W VIII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego w 2006r. za zaangażowanie w edukację
ekologiczną oraz dbałość o środowisko i poprawianie jego stanu Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej Lech Kaczyński nadał Miastu i Gminie Kłodawa tytuł GMINY PRZYJAZNEJ
ŚRODOWISKU .
7) W 2005 roku dokonano adaptacji pomieszczeń szkolnych w Górkach na mieszkania socjalne.
W wyniku zmiany przeznaczenia tychże pomieszczeń uzyskano 9 mieszkań o łącznej powierzchni
258,56 m2 oraz wyremontowano pozostałą część budynku. Roboty wykonane były przez Zarząd
Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie. Wartość inwestycji wyniosła 211 787,00 zł, z czego
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kwotę 63 328,66 zł uzyskano od Ministra Infrastruktury w ramach konkursu na dofinansowanie
budowy obiektów socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych .
Rok 2006
1)Została zrealizowana inwestycja dotycząca budowy wodociągu we wsi Dębina,o długości 265 mb
w kwocie 12 091 zł, na którą Gmina przeznaczyła 8 091 zł środków budżetowych. Realizacja ta nie
byłaby możliwa do wykonania bez współudziału finansowego mieszkańców wsi w kwocie 4000 zł.
2)Zrealizowano budowę wodociągu we wsi Pomarzany o długości 2170 mb przy udziale
finansowym mieszkańców wsi. Wykonano10 przyłączy wodociągowych o długości 408 mb.
Wartość inwestycji 119583,00 zł, w tym środki finansowe gminy 89 583 zł ,mieszkańców 30 000 zł
Zrealizowano budowę wodociągu w miejscowości Józefów z rur PE fi 40 o długości 586 mb.
Wartości – 17.714 zł.
3)Gmina dokonała uzgodnień w sprawie robót przygotowawczych budowy studni głębinowych .
Projektowane otwory znajdować się będą na działce nr 439/1 należącej do Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Kłodawie oraz na działce nr 400 stanowiącej własność prywatną .
Przewidywany koszt zadania 150 000,00 zł .
4)We wsi Luboniek prowadzony jest remont budynku z przeznaczeniem na świetlicę, bibliotekę
i czytelnię w zakresie działania''Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego''Sektorowy Program Operacyjny ''Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz
rozwój obszarów wiejskich 2004-2006''.Środki finansowe przeznaczone na wykonanie całego
zadania stanowią kwotę – 29 998,10 zł. Dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa
Wielkopolskiego - 23 998,00 zł .
5) Nastąpiła modernizacja centralnego ogrzewania w bloku przy ul. Górniczej 2 ,dotacja gminy 25 000,00 zł oraz w bloku przy ul. Górniczej 4 ,dotacja gminy - 50 000,00 zł .
6) Wybudowana została biologiczna oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej w Dębinie.
Koszt inwestycji 11 770,00 zł .
7) W wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2006-2008 stanowiącym załącznik do
uchwały budżetowej na rok 2006 przewidziano do realizacji następujące inwestycje:
1)Budowa drogi gminnej Krzykosy – Dąbrówka o wartości 1.428.908 zł . Celem tego zadania
jest wymiana nawierzchni przedmiotowej drogi w celu usprawnienia na niej warunków ruchu
drogowego,
2)Remont i przebudowa budynku po Gminnej Spółdzielni, GOK i Biblioteki – obiektów
kultury w Kłodawie o wartości 1.737.184 zł, którego celem jest ożywienie społeczne i
kulturalne gminy, a także zwiększenie potencjału kulturalnego poprzez nadanie istniejącym
obiektom nowych funkcji społeczno – gospodarczych ,
3)Przebudowa ulic w mieście Kłodawa o wartości 3.922.896 zł , co wpłynie na poprawę poprawy
warunków życia ludności m.in. poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej i drogowej na
terenie osiedla mieszkaniowego w rejonie ulicy Orzeszkowej w Kłodawie,
4)Gminna Platforma Cyfrowa o wartości 400.000 zł , której celem jest poprawa lokalnej
infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, a także zmniejszenie dysproporcji w zakresie
dostępu i wykorzystania Internetu oraz innych technik informacyjnych na obszarach
wiejskich.
Na wszystkie projekty inwestycyjne zostały poczynione prace przygotowawcze.
Opracowano projekty budowlane wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień oraz uzyskano
pozwolenia na budowę.
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Zakładane dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
nie doszło do skutku. Złożone wnioski o dofinansowanie inwestycji nie zostały uwzględnione do
uzyskania pomocy finansowej z uwagi na fakt, iż w 2006 r. Zarząd Województwa dysponował małą
ilością środków finansowych a nadto projekty zostały uznane za zbyt mało istotne dla rozwoju
regionu Wielkopolski.

8) Obecnie Gmina jest w trakcie opracowania projektu budowlanego dla przedsięwzięcia
inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Kłodawie dla
terenów położonych przy następujących ulicach: Barbary, Zawodnia, Św. Ducha, Wyżynna,
Powstańców Wlkp. , Gruntowa i Polna.
Zadania określone w punktach 7 i 8 ujęte zostały do realizacji w projekcie budżetu gminy
Kłodawa na 2007r.
VI . Drogi i ulice
Rok 2003
1)"Modernizacja drogi Bierzwienna – Tarnówka " na dł. 2060 mb została wykonana
nawierzchnia bitumiczna. Inwestycja została zrealizowana ze środków Unii Europejskiej w ramach
programu SAPARD. Koszt realizacji robót wyniósł 667 069,01 zł, z czego dofinansowanie
z programu SAPARD wyniosło 50 %.
2)Na terenie miasta wykonano wymianę nawierzchni chodników na kostkę polbrukową na
powierzchni 437 m2 na ogólną kwotę 28.590 zł.
3)Na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy wydano kwotę 212 299,00 zł.
Rok 2004
1)Zostały przygotowane dokumentacje techniczne na budowę dróg o nawierzchniach bitumicznych
- Dębina-Leszcze o długości 3,991 km ,
- Krzykosy-Dąbrówka o długości 2,907 km wraz z przebudową mostu ,
- Górki o długości 1,102 km .
2)Na terenie miasta wykonano wymianę nawierzchni chodników na kostkę polbrukową
na powierzchni 200 m2 na ogólną kwotę 12.805,43 zł.
3)Na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy wydano kwotę 180.087,00 zł.
Rok 2005
1)Została przygotowana dokumentacja techniczna na zadanie pn." Przebudowa ulic w Kłodawie:
Strażacka, Spółdzielcza, Harcerska, Orzeszkowa, Broniewskiego, Żeromskiego, Tuwima,
Dąbrowskiej i Kruczkowskiego".
2)Została wykonana przebudowa drogi gminnej ''Dębina-Leszcze" . W I etapie na długości 2 km
drogi wykonano nawierzchnię bitumiczną. Koszt robót 463 212,81 zł w tym dofinansowanie z
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wyniosło 87 500,00 zł .
Na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy wydatkowana została kwotę
264.936 zł .
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3)Wykonane zostały nowe miejsca parkingowe dla pojazdów osobowych w obrębie Placu
Wolności.
Na powierzchni 200 m2 wykonano poszerzenie jezdni, ułożono nowy chodnik. Koszt 29.563,65 zł.
Gmina dofinansowała realizację zadań na drogach powiatowych znajdujących się na terenie
gminy Kłodawa :
- budowę drogi w Górkach. Ogólny koszt zadania wyniósł 297.385,76 zł, partycypacja gminy
wynosiła 40 % co stanowi kwotę 118.954,00 zł.
- budowę chodnika z kostki brukowej na ul. Łęczyckiej na dł. 209 mb. Ogólny koszt zadania
wyniósł 60.000 zł, partycypacja gminy wynosiła 40 % co stanowi kwotę 24.000 zł.
Rok 2006
VII. Drogi gminne
1)Został wykonany II etap przebudowy drogi gminnej Dębina – Leszcze na długości 1,1 km , na
której położono nawierzchnię bitumiczną. Koszt zadania wyniósł 270 816,13 zł. Źródła
finansowania : środki własne 220 566,13 zł, Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
50 250,00zł .
2)Przystąpiono do budowy drogi gminnej Krzykosy – Dąbrówka na odcinku 1 km. Do końca
listopada br. położona zostanie nawierzchnia bitumiczna. Koszt zadania 324 311,18 zł .
VIII. Ulice w mieście
1)ul. Dolna - wykonano nawierzchnię bitumiczną na tej ulicy na pow. 362,10 m2 oraz
wybudowano chodnik na powierzchni 124 m2. Koszt 31.645,57 zł.
2)ul. Powstańców Wielkopolskich - wykonano budowę chodnika z kostki brukowej
na dł. 202,5 mb. Koszt 26.543,84 zł.
3)ul. Bohaterów Września 2a i 2b - wykonano wymianę nawierzchni chodnika na kostkę
brukową na powierzchni 362 m2. Koszt wyniósł 22.000 zł , z tego 50 % partycypowała
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kole.
4)ul. Włocławska – remont nawierzchni chodnika wraz z wymianą krawężnika na dł. 135 mb.
Koszt 9.099,53 zł.
5)ul. Plac Wolności – zakończono prace rozpoczęte w 2005 r. związane z pozyskaniem nowych
miejsc parkingowych. Wykonano zgodnie z projektem nowe oznakowanie poziome i pionowe.
Koszt zadania - 11.967 zł.
W ramach bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy po okresie zimowym pracowała
równiarka wraz z walcem drogowym – koszt 39.000 zł.
Na remonty dróg zakupiono tłuczeń wapienny w ilości 1900 ton za kwotę 46.000 zł, na transport
wydatkowano kwotę 60.000 zł.
IX .Drogi powiatowe
Gmina dofinansowała realizację zadań na drogach powiatowych:
1)Dalszy etap budowy chodnika z kostki brukowej przy ul. Łęczyckiej na dł. 223 mb. Ogólny koszt
zadania wyniósł 59.996,54 zł, partycypacja gminy wynosiła 40 % co stanowi kwotę 23.998,62 zł.
2)wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Wyszyńskiego na dł. 151 mb. Ogólny koszt zadania
wyniósł 49.782,84 zł, partycypacja gminy wynosiła 40 % co stanowi kwotę 19.913,14zł.
3)odnowa nawierzchni bitumicznej na odcinku ul. Poznańskiej o dł. 250 mb. Ogólny koszt zadania
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wyniósł 62.780,50 zł, partycypacja gminy wynosiła 40 % co stanowi kwotę 25.112,20 zł.
4)odnowa nawierzchni bitumicznej drogi w m. Straszków na dł. 858 mb. Ogólny koszt zadania
wyniósł 199.928,88 zł, partycypacja gminy wynosiła 40 % co stanowi kwotę 79.971,55 zł.
X. Drogi wojewódzkie
W zakresie dróg wojewódzkich:
- gmina partycypowała wysokości 25.000 zł, w kosztach budowy chodnika z kostki brukowej na
długości 427 mb. w m. Luboniek. Koszt wykonania robót wyniósł 128.605,01 zł.
Zestawienie głównych zadań inwestycyjnych realizowanych w latach 2003 – 2006 ze środków
współfinansowanych pozyskanych z funduszy europejskich, krajowych oraz z innych źródeł –
zawiera tabela nr 2 .

XI.Planowana realizacja zadań na drogach gminnych w 2007 r.
Kierując się zaktualizowanym Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Kłodawa
do projektu budżetu Gminy Kłodawa na 2007 r. wprowadziłem następujące zadania :
1)Kontynuacja budowy drogi o nawierzchni bitumicznej Dębina -Leszcze o długości 807 mb. Tym
samym zakończona zostanie realizacja inwestycji rozpoczętej w 2005 r. pn.''Przebudowa drogi
gminnej Dębina – Leszcze , o długości 3,991 km.''.
2)Realizacja ze środków budżetu Gminy budowy odcinka drogi gminnej o długości 667 mb.
w miejscowości Cząstków . Wykonanie na tym odcinku drogi nawierzchni bitumicznej pozwoli
na uzyskanie dogodnego połączenia z drogą krajową Nr 2 i drogą wojewódzką Nr 263 .
3)Realizacja niżej wymienionych zadań przy pozyskaniu środków finansowych z funduszy
unijnych :
- budowa drogi gminnej w miejscowości Rycerzew , długości 1,677 km,
- budowa drogi gminnej w miejscowości Kobylata , długości 1,640 km ,
- budowa drogi gminnej Krzykosy – Dąbrówka długości 2 km.
- rozpoczęcie inwestycji wieloletniej pn. „Przebudowa ulic w mieście Kłodawa: Strażacka,
Spółdzielcza, Harcerska, Orzeszkowej, Broniewskiego, Żeromskiego, Tuwima, Dąbrowskiej
i Kruczkowskiego”.
XII. Gospodarka nieruchomościami
1). W okresie od 01.11.2002r do 31.10. 2006r. w drodze komunalizacji nabyto :
2,3461 ha gruntów pod działki zabudowane ,
12,1345 ha gruntów pod drogi i ulice gminne ,
6,7285 ha grunty rolne i tereny zieleni
-------------------------------------Ogółem: 21, 2091 ha
Proces komunalizacji na terenie Gminy Kłodawa dobiega końca .
2) Poprzez wykupy aktem notarialnym pod poszerzenie dróg gminnych nabyto - 1,6045 ha, za
kwotę 24.067,50 zł z przeznaczeniem pod poszerzenie pasów drogowych we wsiach: Cegielnia,
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Zbójno, Głogowa, Rysiny Kolonia, Leszcze, Kobylata, Dębina i Dąbrówka.
W 2005 r. przejęto na własność gminy 1/3 cz. we własności zabudowanej nieruchomości
położonej w miejscowości Rdutów Nowy gm. Chodów ozn. nr geod. 171/4 o pow. 0.0045 ha,
które darowano na cele publiczne Gminie Chodów w 2006 roku.
3)..Zbycie nieruchomości .
W okresie minionej kadencji zbyto :
5,8503 ha - gruntów rolnych,
0,0336 ha - gruntów zabudowanych,
0,9836 ha - gruntów pod zabudowę (w tym przekazane darowizną na rzecz
Policji o pow. 0,5073 ha)
0,0345 ha - pod działalność handlową dotychczasowym dzierżawcom
-----------------------------------------Ogółem:
6,9020 ha za kwotę 349 150 zł
Na dzień 31.10.2006r. stan mienia komunalnego to 305,0755 ha o wartości 5 110 709,31 zł .
4) Sprzedaż lokali.
W okresie od 27 października 2002 r. do 24 listopada 2006r. Gmina Kłodawa sukcesywnie
prowadziła sprzedaż lokali mieszkalnych. Ogółem w tym okresie zostało sprzedanych 95 lokali
mieszkalnych, w tym 93 lokale mieszkalne zostało zbyte w trybie bezprzetargowym na rzecz
najemców poszczególnych lokali. Dwa lokale zostały sprzedany w trybie przetargowym.
Łączna kwota ze sprzedaży lokali wynosi 619 876 zł .
Oprócz sprzedanych lokali mieszkalnych zasoby mieszkaniowe stanowiące własność Gminy
Kłodawa wynoszą 674 lokali mieszkalnych .
Sprzedano również dwa lokale użytkowe za kwotę 200 000 zł..Pozostałe 28 lokali użytkowych
stanowi własność Gminy Kłodawa.
XIII. Sprawy lokalowe
Przy udziale komisji mieszkaniowej w ramach zaspakajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty
samorządowej w czasie mijającej kadencji przydzielono 24 lokale mieszkalne i 14 lokali socjalnych
zgodnie z uchwałą nr 355/02 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 27 sierpnia 2002 r.
w sprawie: ustalania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
gminy, w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali.
XIV. Kultura fizyczna
Gmina Kłodawa dla prawidłowego funkcjonowania kultury fizycznej oprócz hali sportowej przy
Zespole Szkół nr 1 utrzymuje obiekt sportowy przy ul. Sportowej 2 w w Kłodawie w skład którego
wchodzą :
budynek klubowy , boisko główne i treningowe.
W okresie minionej kadencji oprócz bieżącego utrzymania całego obiektu zostały wykonane
następujące prace:
–
wykonano schody żelbetonowe wraz z balustradami metalowymi przy wejściu na trybuny
stadionu , koszt wykonanego zadania 3000,00 zł,
–
wykonano remont trybun na stadionie sportowym w Kłodawie polegający na montażu nowych
plastikowych listew siedzeniowych . Zadanie zostało sfinansowane przez Departament Kultury
Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
w kwocie 10.000 zł ,
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–
–
–

zostały wymienione wszystkie elementy siedzeniowe wzdłuż drogi asfaltowej przy boisku
treningowym i od strony skarpy ,
wykonano prace związane ze smarowaniem pokrycia dachu na całym budynku,
w trosce o zapewnienie bezpiecznych miejsc dla zabawy dzieciom zamontowano na placach
zabaw na osiedlu Górniczym, na osiedlu przy ul. Wyszyńskiego i w parku miejskim przy
ul. Dąbskiej zestawy rekreacyjno-sportowe. Koszt zakupu urządzeń 29 005,00 zł .
XV.

Oświata gminna
Wprowadzona w poprzedniej kadencji reforma systemu oświaty polegająca na
tworzeniu gimnazjów i objęciu obowiązkiem przedszkolnym dzieci 6-letnich, niż demograficzny
oraz wysokie koszty utrzymania małych szkół wiejskich, spowodowały konieczność reorganizacji
sieci szkół w gminie Kłodawa.
Gmina długo przygotowywała się do tej reorganizacji, analizując rozmieszczenie szkół, w oparciu
o ilość uczniów w poszczególnych obwodach szkolnych, stan posiadanej bazy szkolnej, prognozy
demograficzne na przyszłe lata, a także korzystała z doświadczeń innych gmin w kraju.
W roku 2004 Rada Miejska zlikwidowała 2 szkoły podstawowe, w Korzeczniku i
Wólce Czepowej dając jednocześnie możliwość decydowania społeczności lokalnej o dalszym
wykorzystaniu bazy szkolnej na cele edukacyjne.
Społeczność lokalna włączyła się bardzo aktywnie, zarejestrowała stowarzyszenia, które w
dalszym działaniu utworzyły szkoły niepubliczne. Gmina wspierała stowarzyszenia w ich działaniu
udostępniając nieodpłatnie grunty, budynki i sprzęt szkolny wraz pomocami dydaktycznymi po
zlikwidowanych szkołach.
Obecnie w gminie funkcjonują :
–
szkoły samorządowe: 3 gimnazja, w tym jedno na terenie wiejskim, 6 szkół podstawowych
z oddziałami przedszkolnymi i jedno przedszkole,
–
placówki niepubliczne wpisane do gminnego rejestru ewidencji: gimnazjum w Wólce Czepowej,
2 szkoły podstawowe w Korzeczniku i Wólce Czepowej oraz przedszkole w Korzeczniku .
1) Uczniowie
Do szkół samorządowych uczęszcza:
w roku szkolnym 2006)2007
2003)2004
zmniejszenie %
----------------------------------------------------------gimnazja
507
629
20 %
szkoły podstawowe
875
969
10%
oddziały przedszkolne
106
152
30 %
-----------------------------------------------------------------1.488
1.750
15%
2)Opieka zdrowotna
W mijającej kadencji opieką zdrowotną objęto 100 % uczniów. Szkoły miejskie
posiadają gabinety medyczne wyposażone w sprzęt i środki medyczne.
Szkoły wiejskie również wygospodarowały pomieszczenia z przeznaczeniem na gabinety podczas
badań i pracy higienistki. Otrzymały również środki na zakup niezbędnego sprzętu.
W szkołach przeprowadza się badania: 6-latków, 10-latków, 13-latków, w zakresie fluoryzacji
zębów, badania przesiewowe do wykrywania zaburzeń: rozwoju fizycznego, narządów ruchu,
wzroku i słuchu. Przeprowadzane są również badania ciśnienia, szczepienia ochronne, udzielana
jest pomocy w nagłych wypadkach. Higienistka szkolna pracuje od jednego do trzech dni
w tygodniu w zależności od ilości uczniów w szkole.
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3)Wypoczynek uczniów
Corocznie Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie organizuje dla uczniów kolonie letnie w
Białym Dunajcu. Kolonie obsługuje własna kadra pedagogiczna i autobus szkolny. Program kolonii
uwzględnia czynną formę wypoczynku z licznymi wycieczkami i atrakcjami. W ramach wymiany
polsko-niemieckiej w celu doskonalenia języka angielskiego, integracji oraz wymiany doświadczeń
edukacyjnych,
corocznie szkoły gimnazjalne miejskie organizują wyjazdy młodzieży do
miejscowości Dassel i przyjmują młodzież niemiecką.
4)Pomoc materialna uczniów
Od 01 stycznia 2005 roku gmina realizuje pomoc materialną uczniów przyznając stypendia
szkolne i zasiłki szkolne. Z tej formy pomocy w roku 2005 skorzystało 542 uczniów na kwotę
149.030 złotych. We wrześniu 2006 roku przyjęto 325 wniosków, które są w trakcie realizacji.
Przyznane stypendia szkolne przeznaczone były na cele edukacyjne realizowane w formie
rzeczowej głównie na zakup podręczników, przyborów szkolnych, pomocy dydaktycznych, zakupu
strojów sportowych, opłatę czesnego.
Corocznie w ramach programu rządowego - „wyprawka szkolna „dla uczniów klas I-ych
gmina zakupuje podręczniki szkolne. Z tej formy pomocy korzysta corocznie średnio około
50 uczniów.
5) Dożywianie
W okresie całej kadencji uczniowie szkół zakwalifikowani przez pomoc społeczną
korzystali z dożywiania w postaci śniadań. Od marca 2006 roku zmieniona została forma
dożywiania poprzez wprowadzenie bezpłatnych ciepłych posiłków. Z tej formy pomocy
skorzystało 612 uczniów na łączną kwotę 27.271 złotych. Akcja ciepłych posiłków wznowiona
zostanie w okresie jesiennym dla wszystkich chętnych uczniów.
Od 2005 r. gmina realizuje rządowy programu „Posiłek dla potrzebujących”. Na ten cel wydano
kwotę 162 474,80 złotych , w tym z dotacji celowej 113 146 złotych oraz ze środków własnych
gminy 49 328,80 złotych. Dożywianiem objętych było 315 dzieci w szkołach i 52 osoby w stołówce
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie .
W roku 2006 na realizację tego programu zaplanowana została kwota 477 003 złotych, w tym
środki własne 126 000 złotych i 351 003 złotych z dotacji celowej.
Pomocą w postaci gorącego posiłku objętych zostanie około 580 osób , w tym 480 dzieci i 100 osób
dorosłych .
6)Dowożenie
Gmina Kłodawa obejmuje dowożeniem do szkół samorządowych około 400 uczniów
pokonując trasę 450 kilometrów dziennie. Organizacją dowozu objęte są wszystkie miejscowości
wiejskie, z których uczniowie uczęszczają do szkół i wobec których gmina ma obowiązek dowozu.
Gmina posiada 2 autobusy gminne , w tym jeden /o wartości 289.140,00 zł /, który gmina
otrzymała nieodpłatnie w 2004 r .z Ministerstwa Edukacji Narodowej .
Urząd Miasta i Gminy zatrudnia 2 kierowców, nad bezpieczeństwem uczniów w autobusach
czuwają 2 opiekunki zatrudnione na umowy – zlecenie.
Rozpoczęcie zajęć w poszczególnych szkołach i organizacja dowożenia są dostosowane i pozwalają
do minimum skrócić czas oczekiwania uczniów.
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7) Kadra pedagogiczna
W gimnazjach, szkołach podstawowych i przedszkolu nauczyciele zatrudniani są w
przeliczeniu na pełne etaty:
Ogółem stażyści kontraktowi
mianowani
dyplomowani
----------------------------------------------------------------------------------------------------rok 2004
145
7
19
100
19
rok 2006
139
8
9
83
40
Wykształcenie : wyższe mgr
wyższe zawodowe.
pozostałe
-------------------------------------------------------------------------------------rok 2004
118
24
3
rok 2006
126
9
4
W ostatniej kadencji zauważalnie wzrasta poziom wykształcenia i awansu zawodowego
nauczycieli. Wprowadzony obowiązek posiadania odpowiednich kwalifikacji do nauki przedmiotu
zmusza nauczycieli, zwłaszcza małych szkół wiejskich do dokształcania i zdobycia kwalifikacji
często 2 – 3 przedmiotów.
8) Baza oświatowa
Najważniejsze zadania inwestycyjno-remontowe placówek oświatowych wykonane zostały
w dwóch poprzednich kadencjach, do najważniejszych zalicza sie :
–
wymianę ogrzewania z piecowych na olejowo-gazowe w ¾ placówek,
–
remont kapitalny szkół: Zespołu Szkół Nr 2 w Kłodawie, w Wólce Czepowej,Lubońku,
Dębinie,częściowy w Zespole Szkół Nr 1 w Kłodawie,
–
budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Kłodawie,
–
modernizację i przystosowanie boisk przy pozostałych szkołach.
W minionej kadencji corocznie dokonywane były remonty bieżące oraz niezbędne zakupy.
Oprócz corocznego odnawiania pomieszczeń szkolnych, częściowej wymiany lub naprawy podłóg,
zakupu sprzętu szkolnego i audiowizualnego, pomocy dydaktycznych i poprawy estetki wokół
bazy szkolnej do najważniejszych remontów i przedsięwzięć zalicza się:
–
remont instalacji centralnego ogrzewania w niektórych pawilonach Zespołu Szkół Nr 1 i Nr 2
w Kłodawie oraz Przedszkolu Nr 1 w Kłodawie,
–
położenie płytek ściennych i podłogowych w kuchni oraz korytarzu budynku C Zespołu Szkół
Nr 1 w Kłodawie,
–
wymianę pieca olejowego i odnowienie elewacji budynku szkolnego w Gimnazjum Nr 3
w Rysinach oraz wymianę kotła c.o. w Szkole Podstawowej w Bierzwiennej,
–
wymianę stolarki okiennej, lamp oświetleniowych w Szkole Podstawowej
–
w Górkach i Bierzwiennej Długiej, Przedszkolu Nr 1 w Kłodawie,
–
budowę boisko do piłki nożnej w Szkole Podstawowej w Bierzwiennej,
–
remont , wyposażenie i przystosowanie, budynku gospodarczego w Lubońku dla potrzeb
środowiska i szkoły,
–
prace remontowo- modernizacyjne w Szkole Podstawowej w Dębinie:
połączenie dwóch kondygnacji budynku szkoły przejściem wewnętrznym, wykonanie :podjazdu
dla dzieci niepełnosprawnych, parkingu i bramy wjazdowej, piaskownicy, biologicznej
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oczyszczalni ścieków, sceny betonowej w ogrodzie przyszkolnym ,wyremontowanie dachu,
–
remont 2 łazienek w Przedszkolu Nr 1 w Kłodawie.
Podkreślenia wymaga bardzo dobre wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne.
W minionej kadencji szkoły wzbogaciły się w 64 zestawy komputerowe do pracowni internetowej,
urządzenia wielofunkcyjne, drukarki laserowe, laptopy, kserokopiarki . Wszystkie szkoły mają
połączenia z internetem.
Trzy szkoły są wyposażone w 12 zestawów komputerowych do biblioteki multimedialnej.
XVI. Działalność Urzędu w zakresie usprawnienia obsługi interesantów.
W roku 2003 została stworzona strona internetowa gminy Kłodawa, na której
zamieszczone są najważniejsze informacje o gminie oraz dane Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie.
Adres strony : www.klodawa.wlkp.pl Powstał również internetowy Biuletyn Informacji Publicznej
– BIP, który można znaleźć pod adresem www.bip.klodawa.wlkp.pl.
Informacje publiczne zawarte w Biuletynie, druki wnioski itp. udostępnia się odwiedzającym
Biuletyn przez całą dobę bez przerwy .
W lutym 2004 roku rozpoczęło działalność Gminne Centrum Informacji w Kłodawie,które
włączone zostało do struktury Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie .
Utworzenie Centrum zostało sfinansowane ze środków otrzymanych w ramach programu „Pierwsza
Praca” (grant w wysokości 37,5 tys. zł) oraz ze środków gminy – 29500,00 zł. Powstało, aby
pomagać osobom bezrobotnym i absolwentom szkół w odnalezieniu swego miejsca na rynku pracy.
W centrum można skorzystać z usług teleinformatycznych oraz uzyskać pomoc w sprawach
związanych z poszukiwaniem i podejmowaniem pracy oraz samozatrudnieniem. W siedzibie
Centrum, w wybrane dni każdego miesiąca odbywa się okresowa rejestracja osób bezrobotnych
z terenu gmin: Kłodawa, Chodów i Przedecz.
W 2004r. w ramach programu ''Program wyrównywania różnic między
regionami''zakupiony został dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie samochód Volkswagen
Transporter Kombi do przewozu osób niepełnosprawnych. Koszt zakupu 112 700,00 zł. Zgodnie z
umową zawartą pomiędzy Powiatem Kolskim a Gminą Kłodawa 84 525 ,00 zł to środki PFRON ,
25 500,00 zł to środki własne gminy .
W 2005 r. dla potrzeb Urzędu zakupiony został samochód „Volkswagen”przystosowany do
przewozu osób niepełnosprawnych.
Całkowity koszt zakupu pojazdu
- 102.000 zł
Przyznane środki z Funduszu PFRON - 76.500 zł
Środki finansowe gminy
- 25.500 zł
Dział podatków Urzędu Miasta i Gminy został przeniesiony do zmodernizowanego pomieszczenia
po sali USC .Do działu tego zakupione zostały nowe meble za kwotę 4600 zł .
Ponadto zakupiono nowe meble na salę posiedzeń za kwotę 13 499,50 zł.
W zakresie obsługi informatycznej Urzędu Miasta i Gminy, realizowane są działania polegające
na bieżącej konserwacji oraz wymianie sprzętu i oprogramowania. Rozbudowana została
infrastruktura sieciowa, a w latach 2005-2006 doposażono stanowiska pracy, poprzez zakup 12
nowych zestawów komputerowych. W roku 2006 zakupiono serwer oraz oprogramowanie do
obsługi elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie.
Koszt inwestycji wynosi 37 000,00 zł.
XVII. Ochotnicze Straże Pożarne
Na terenie miasta i gminy Kłodawa istnieje i prowadzi działalność gaśniczą i profilaktyczną 9
jednostek
Ochotniczych
Straży
Pożarnych
tj.
OSP
Kłodawa,
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OSP Górki, OSP Głogowa , OSP Rgielew , OSP Dębina, OSP Leszcze, OSP Luboniek,
„OSP Bierzwienna, OSP Krzykosy oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza działająca przy OSP
Kłodawa.
Aktualnie we wszystkich jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych miasta i gminy
działa 232 członków OSP i 28 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy OSP
Kłodawa. Zabezpieczają oni teren o powierzchni 133 km2 , dysponują samochodami gaśniczymi.
Wiodącą jednostką gminną jest OSP Kłodawa.
Decyzją Nr 16/20 z dnia 28 marca 1997 r. Komendanta Głównego Państwowej Straży
Pożarnej jednostka OSP Kłodawa włączona została do Krajowego Systemu Ratownictwa
Drogowego.W związku z tym została dozbrojona technicznie w sprzęt bojowy, ratowników
wyposażono w odzież ochronną i ostrzegawczą.
XVIII . Promocja Gminy
Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie w miarę możliwości finansowych promuje gminę poprzez
zamieszczanie stosownych informacji na stronach internetowych a także różnego rodzaju
ankietach, folderach, informatorach i tym podobnych publikacjach.
Na przełomie lat 2001/2006 została opracowana i wydana Kronika Miasta i Gminy Kłodawa, której
kopie udostępnione są w Bibliotece Publicznej w Kłodawie oraz w bibliotekach szkolnych Zespołu
Szkół Nr 1 , Zespołu Szkół Nr 2 i Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych.
W 2005 roku z okazji 575 - lecia nadania Kłodawie praw miejskich wydano folder promujący
miasto i gminę Kłodawa, a także wydano nowy plan miasta.
W 2006 r. gmina Kłodawa zaprezentowana została na łamach wydawnictwa ''WIELKOPOLSKA
unia bez tajemnic'' , w którym przedstawiony
został jeden z największych regionów
administracyjnych Polski – województwo wielkopolskie .
W 2006 roku wykonano także tablice informacyjne z planem miasta i ofertami reklamowymi
podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy. Tablice ustawiono w centralnych
punktach miasta.
Nieprzerwanie od 2001 roku trwa wymiana edukacyjna młodzieży gimnazjalnej naszej gminy
z młodzieżą niemiecką z miejscowości Dassel .
Do kalendarza imprez kulturalnych na stałe wpisały się coroczne obchody Dni Kłodawy.
Szczegółową informację o stanie mienia komunalnego Gminy Kłodawa zawiera załącznik nr 3
do zarządzenia nr 230/06 Burmistrza Kłodawy z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie projektu
budżetu gminy Kłodawa na 2007 r. który doręczony zostanie radnym Rady Miejskiej w Kłodawie
w najbliższym czasie .

BURMISTRZ
ZDZISŁAW DOMAŃSKI

17

