Sprawozdanie Burmistrza Kłodawy z działalności międzysesyjnej
oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Kłodawie .
________________________________________________________________
W okresie sprawozdawczym od 23 stycznia do 22 lutego 2010r. realizowałem następujące
zadania :
I. Ustaliłem projekty uchwał Rady będące przedmiotem obrad – XLVI dzisiejszej sesji .
II. Ustaliłem sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej podjętych w trakcie obrad XLV sesji .
W czasie obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Kłodawie, która odbyła się w dniu 26 stycznia
2010r. Rada Miejska w Kłodawie podjęła 8 uchwał. Wszystkie uchwały objęte zostały zakresem
nadzoru Wojewody i przesłane do Oddziału Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Koninie, natomiast uchwały objęte zakresem nadzoru Regionalnej Izby
Obrachunkowej przesłane zostały do Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespół w Koninie.
Uchwały przekazane zostały do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu oraz
zainteresowanym jednostkom organizacyjnym w celu realizacji.
III.W zakresie gospodarki nieruchomościami
NABYCIE NIERUCHOMOŚCI
W wykonaniu uchwały Nr 364/09 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych w Cząstkowie
Gmina Kłodawa oraz zarządzenia Nr 78/09 Burmistrza Kłodawy z dnia 8 grudnia 2009 r. w
sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Cząstkowie Gmina Kłodawa w dniu
9 lutego 2010 r. został zawarty akt notarialny w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
oznaczonej numerami geodezyjnymi działek: 47/1 o pow. 0.0469 ha i 51/1 o pow. 0.0436 ha za
łączną kwotę w wysokości 3.620,00 zł tj. po 4,00 zł za m 2. Przedmiotowe działki Gmina
Kłodawa nabyła z przeznaczeniem na cele publiczne do gminnego zasobu nieruchomości pod
poszerzenie pasa drogowego.

IV.W okresie sprawozdawczym wydałem 6 zarządzeń
–
–

–

–

Zarządzenie nr 1/10 z 7.01.2010 w sprawie przekazania informacji o planach dochodów i
wydatków budżetu Gminy Kłodawa na 2010 rok
Zarzadzenie nr 2/10 z 19.01.2010 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego
własność Gminy Kłodawa wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej
części gruntu
Zarządzenie nr 3/10 z 27.01.2010 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 29
położonego w Kłodawie przy ul. J. Grzymskiego 2 wraz z oddaniem we współużytkowanie
wieczyste ułamkowej części gruntu
Zarzadzenie nr 4/10 z 27.01.2010 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4
położonego w Kłodawie przy ul. Wł. Kapicy 3/4 wraz z oddaniem we współużytkowanie
wieczyste ułamkowej części gruntu

–
–

Zarządzenie nr 5/10 z 28.01.2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych
przeznaczonych do wydzierżawienia
Zarządzenie nr 6/2010 z 5.02.2010 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z
oddaniem we wpółużytkowanie wieczyste ułamkowej częsci gruntu

V. W zakresie zamówień publicznych oraz funduszy
Zamówienia publiczne
1. Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Kłodawa w roku 2010
28-01-2010 roku podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo- Usługowym
„ANMAR” s.c. na kwotę 157.200,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych
00/100).

2. Poniżej progu prowadzone są następujące postępowania:
wykonanie inwentaryzacji budynków i operatów szacunkowych ustalających wartość lokali
stanowiących własność Gminy Kłodawa dla ustalenia ceny ich sprzedaży;
● określenie wartości nieruchomości gruntowej dla ustalenia wielkości opłaty z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności;
● wycena nieruchomości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości gruntu w
wyniku podziału nieruchomości, wydanie opinii w przypadku braku podstaw do naliczenia
opłaty bądź w przypadku braku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału, wydanie
opinii, czy nastąpił wzrost wartości gruntu w wyniku budowy drogi w Korzeczniku,Gmina
Kłodawa, w celu ustalenia opłaty adiacenckiej.
●

Fundusze europejskie
W dniu 16 lutego 2010 roku Gmina Kłodawa, w ramach II naboru dla działania „Podstawowe
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
złożyła w Departamencie PROW Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wniosek pod nazwą „ Zakup
środka transportu oraz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w celu rozbudowy wiejskiego
systemu zbioru, segregacji i wywozu odpadów komunalnych.”

VI. Ponadto w okresie sprawozdawczym
1. W zakresie spraw mieszkaniowych

Sprawy lokalowe
I. W wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie Nr 363/09 z dnia 30.10.2009r.r. Zgodnie
z Zarządzeniem Burmistrza Kłodawy Nr 75/09 z dnia 23.11.2009r.i Zarządzeniem Burmistrza
Kłodawy Nr 6/2010 z dnia 5.02.2010r. został sprzedany na rzecz najemcy lokal mieszkalny przy
ulicy:
Boh. Września 7/35 za cenę 23 712,00 zł + podatek vat stawka zw, wraz z oddaniem we
współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu za cenę 68,80 zł + podatek vat stawka zw

Dodatki mieszkaniowe
W lutym 2010r. wypłacono 199

dodatków na kwotę 25.815,75 zł.

2.W zakresie spraw samorządowych

Turystyka

12 lutego 2010 roku (piątek) w Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie odbyło się
spotkanie założycielskie, podczas którego powołano samodzielną Lokalną Organizację Turystyczną
pn: „Centralny Łuk Turystyczny” i wybrano jej zarząd, na czele którego stanął Andrzej Malinowski
z Urzędu Miejskiego w Łęczycy. W 10-osobowym zarządzie znaleźli się przedstawiciele Kłodawy.
Izabela Nowakowska (Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie) sprawować będzie funkcję wiceprezesa,
a członkiem został przedstawiciel Kopalni Soli „Kłodawa”Julian Szałański.
Poparcie dla inicjatywy deklarowali obecni przedstawiciele łódzkiego i wielkopolskiego Urzędu
Marszałkowskiego - dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Wielkopolskiego Urzędu
Marszałkowskiego Tomasz Wiktor, oraz członek zarządu Województwa Łódzkiego Elżbieta Hibner.
Członkowie założyciele to: Miasto Łęczyca, Gmina Uniejów, Gmina Kłodawa,Gmina Dąbie,
Gmina Grabów, Gmina Świnice Warckie, Gmina Góra Świętej Małgorzaty, Gmina Piątek,
Starostwo Powiatowe w Łęczycy, Kopalnia Soli „Kłodawa”, Termy „Uniejów”, „Katmar” sp.z o.o.
Sierpów (Ozorków),Oberża „Na progu Tumu”, Muzeum w Łęczycy, Lokalna Organizacja Ziemi
Łęczyckiej, Związek Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej, Firma „Robot&Robot”.
Skład zarządu:
Adres
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Andrzej Malinowski – prezes –
(Łęczyca)
Izabela Nowakowska –
wiceprezes (Kłodawa)
Rafał Jałkiewicz – wiceprezes
(Uniejów)

Urząd Miejski w Łęczycy
M.Konopnickiej14, 99-100 Łęczyca

Julian Szałański – (Kopalnia
Kłodawa)
Wojciech Jakubowski –
(Termy Uniejów)
Katarzyna Brodecka –
(KATMAR)
Andrzej Wojtysiak –
(OBERŻA)
Jacek Ziółkowski – (LOT ZŁ)

Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A.
Al. 1000-lecia 2, 62-650 Kłodawa

Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie
ul. Dąbska 17,62-650
Urząd Miasta w Uniejowie
ul. Bł.Bogumiła 13, 99-210 Uniejów

Kasztel Rycerski
ul. Zamkowa 6, 99-210 Uniejów
Katmar sp. z o.o.
Sierpów 1a, 95-035 Ozorków
Kwiatkówek 26
99-100 Łęczyca
Urząd Miejski w Łęczycy M.Konopnickiej14,

9.
10.
02.
20
10

Janusz Jankowski – (Starostwo
Łęczyca)
Małgorzata Bednarek –
(Świnice Warckie)

99-100 Łęczyca
Starostwo Powiatowe w Łęczycy
Pl. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca
Biblioteka Świnice Warckie
ul. Kościuszki 18, 99-140 Świnice Warckie
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