1
Sprawozdanie Burmistrza Kłodawy z działalności międzysesyjnej
oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Kłodawie .
________________________________________________________________
W okresie sprawozdawczym od 23 lutego do 26 marca 2010r. realizowałem następujące
zadania :
I. Ustaliłem projekty uchwał Rady będące przedmiotem obrad – XLVIII dzisiejszej sesji .
II. Ustaliłem sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej podjętych w trakcie obrad XLVII
sesji .
W czasie obrad XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kłodawie, która odbyła się
w dniu 8 lutego 2010r. Rada Miejska w Kłodawie nie podjęła żadnych uchwał. W czasie obrad
XLVII sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 24 lutego 2010r. Rada Miejska w Kłodawie podjęła
7 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.
Dwie uchwały zostały przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.
Uchwały przekazane zostały do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu oraz
zainteresowanym jednostkom organizacyjnym w celu realizacji.
III.W zakresie gospodarki nieruchomościami
NABYCIE NIERUCHOMOŚCI
Wojewoda Wielkopolski przekazał decyzjami na rzecz Gminy Kłodawa następujące
nieruchomości:
–
–
–
–
–

nieruchomość stanowiącą nieużytki, położoną w Słupeczce ,działka o pow. 0,010ha,
nieruchomość stanowiąca drogę położona w Kłodawie, działka o pow. 0,0197 ha,
nieruchomość stanowiącą grunty orne położoną w Kłodawie, 3 działki o pow. 0,1527 ha
i 2 działki o pow. 2,6975 ha położone w Kłodawie stanowiące łąki i pastwiska,
nieruchomość stanowiącą drogę położoną w Bierzwiennie Długiej Kolonii działka o pow.
0,0400ha,
nieruchomość stanowiąca łąkę, położona w Kłodawie, działka o pow. 0,0543 ha.
IV.W okresie sprawozdawczym wydałem 6 zarządzeń

–
–
–

Zarządzenie nr 7/10 z 12.02.2010 w sprawie wyznaczenia pracownika do Zarządu Lokalnej
Organizacji Turystycznej "Centralny Łuk Turystyczny"
Zarządzenie nr 8/10 z 26.02.2010 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych
przeznaczonych do wydzierżawienia
Zarządzenie nr 9/10 z 03.03.2010 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
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–
–

realizację zadań publicznych Gminy Kłodawa przeznaczonych do powierzenia
organizacjom pozarządowym w 2010 roku
Zarządzenie nr 10/10 z 15.03.2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie nr 11/10 z 16.03.2010 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Kłodawa za 2009 rok

V. W zakresie zamówień publicznych oraz funduszy
Zamówienia publiczne
1. 16 marca 2010 roku zostało wszczęte postępowanie na „Wykonanie dokumentacji
projektowo- kosztorysowej dla inwestycji pod nazwą: Budowa kompleksu C Zespołu Szkół
nr 1 w Kłodawie”. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo Zamówień
Publicznych, w trybie negocjacji z ogłoszeniem. Wymagany termin realizacji przedmiotu
zamówienia został określony na maksymalnie 4 miesiące od dnia podpisania umowy
a negocjacje będą prowadzone z 4 wykonawcami dopuszczonymi do udziału
w postępowaniu.
2. 26 marca zostało wszczęte postępowanie na „Budowę sieci wodociągowej we wsi
Janczewy”. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo Zamówień
Publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego. Termin składania ofert ustalono na dzień
14 kwietnia 2010 roku. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej,
w ramach PROW, na podstawie podpisanej umowy w dniu 29 stycznia 2010 r z Urzędem
Marszałkowskim.
Fundusze Europejskie
W ramach partnerskiego uczestnictwa w Projekcie Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej na
utworzenie „Systemu Informacji Turystycznej w Wielkopolsce”, Gmina Kłodawa otrzymała
dodatkowo jedną tablice informacyjną, która zostanie umieszczona przy Kościele p.w. św. Fabiana
i św. Sebastiana na Cmentarzu Parafialnym w Kłodawie.

IV. W zakresie ochrony środowiska
Trwają prace związane z Aktualizacją Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego
Kolski Region Komunalny na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016. W związku
z powyższym w dniu 17 marca 2010 roku zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta
i Gminy w Kłodawie oraz na stronie Biuletynu Informacji publicznej UMiG w Kłodawie
www.bip.klodawa.wlkp.pl informację o możliwości zapoznania się z treścią Aktualizacji Planu
Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego Kolski Region Komunalny na lata 20092012 z perspektywą na lata 2013-2016 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Ewentualne
uwagi i wnioski dotyczące treści przedmiotowego opracowania można składać w terminie 21 dni od
dnia zamieszczenia powyższego ogłoszenia pod adresem:
Związek Międzygminny Kolski Region Komunalny, ul. Sienkiewicza 21/23 62-600 Koło.
Formularz do składania powyższych uwag i wniosków można pobrać w UMiG w Kłodawie,
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pokój nr 13 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie
www.bip.klodawa.wlkp.pl

VI. Ponadto w okresie sprawozdawczym
1. W zakresie spraw mieszkaniowych
Dodatki mieszkaniowe
W marcu 2010r. wypłacono 199 dodatków na kwotę 26.241,28 zł.

2.W zakresie spraw samorządowych
Kontrola wewnętrzna
1. Zakończona została kontrola finansowa, zarządcza oraz dotycząca gospodarki wodnościekowej w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie. Trwają prace nad protokołem
pokontrolnym.
2. W dniu 31 stycznia został sporządzony i zatwierdzony Plan Kontroli Wewnętrznej na 2010 rok.
3. Sprawozdanie z wykonanych zadań na stanowisku ds. kontroli wewnętrznej stanowi załącznik
do niniejszego sprawozdania.
Solna Dolina
22 marca 2010r.,w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie, odbyło się Sprawozdawcze Walne
Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”. Komisja Rewizyjna przyjęła
sprawozdanie merytoryczne za 2009 rok, sprawozdanie finansowe i udzieliła absolutorium
Zarządowi Stowarzyszenia „ Solna Dolina”. Po ocenie Komisji Rewizyjnej podjęto uchwałę w
sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego obejmującego bilans oraz rachunek wyniku
Stowarzyszenia, uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu w roku 2009
oraz udzielenia absolutorium Zarządowi, uchwałę w sprawie podjęcia działań w celu aktualizacji
Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Uchwałę w sprawie wynagrodzenia członków Rady.
Turniej Wiedzy Pożarniczej
26 lutego 2010r w Domu Strażaka w Kłodawie odbyły się eliminacje Miejsko- Gminnego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej pod hasłem '' Młodzież zapobiega pożarom ''.
Do turnieju przystąpiło 9 szkół. Turniej odbył się w 3 grupach wiekowych : szkoły podstawowe
,gimnazjalne i ponadgimnazjalne – w sumie 25 uczestników.
Zawodnicy mieli za zadanie w ciągu jednej godziny lekcyjnej odpowiedzieć pisemnie na 35 pytań
z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik uzyskiwał jeden punkt. O kolejności zajętych miejsc
decydowała suma punktów.
Do eliminacji powiatowej zakwalifikowały się następujące osoby reprezentujące określone grupy
wiekowe:
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szkoła podstawowa – Rosińska Agnieszka
gimnazjum
- Ochendalski Patryk
ponadgimnazjalne - Świątek Damian
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe za zajęcie
uczestnicy nagrody i dyplomy za uczestnictwo .
Nagrody ufundował Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie.

I, II i III miejsca a

pozostali

Turystyka
Redaktor Wojsław Rodacki, przybył do Uniejowa na spotkanie założycielskie Lokalnej
Organizacji Turystycznej „Centralny Łuk Turystyczny” (12 lutego 2010 roku), gdzie spotkał się z
Burmistrzem Józefem Chudym. Wówczas podjął decyzje o przedstawieniu Kłodawy w swojej
audycji, jako gminy założycielskiej Centralnego Łuku Turystycznego.
Owocem tego spotkania stało się zaproszenie Burmistrza Józefa Chudego i Izabeli Nowakowskiej
do studia „Radia Łódź”.
Redaktor Rodacki prowadzi na antenie tegoż radia audycję „Ziemia Łódzka znana
i nieznana”, w której opowiada o ciekawych miejscach w województwie łódzkim, ale również
o obiektach i miejscowościach z innych województw. Ostatnio zainteresowała go Kłodawa.
W sobotę 27 marca, o godzinie 15:30 rozpoczęła się audycja z udziałem przedstawicieli Kłodawy .
Rozmowa dotyczyła Miasta i Gminy Kłodawa, jej atrakcji turystycznych, zabytków, działalności
Kopalni Soli „Kłodawa” , udziału gminy w Centralnym Łuku Turystycznym oraz idei jego
powstania.
Na stronie urzędu – www.urzad.wlkp.pl – można przeczytać o tym wydarzeniu i odsłuchać audycji.
W marcu br. Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków Aleksander
Starzyński zwrócił się do Burmistrza Kłodawy oraz do prezesa Kopalni Soli „Kłodawa” Andrzeja
Radomskiego z pomysłem zagospodarowania wybranych pustek poeksploatacyjnych, czy komór
solnych na magazyn zbiorów archeologicznych zebranych przez służby konserwatorskie z terenu
Wielkopolski i nie tylko. Magazyn może funkcjonować w podziemiach kłodawskiej kopalni ,
ponieważ są w nich dobre warunki do przechowywania eksponatów muzealnych
i archeologicznych, które nie mają jeszcze swojej ekspozycji (stała temperatura, stałe warunki
mikroklimatyczne).
Ponadto istnieje również możliwość stworzenia z zebranych zbiorów stałej ekspozycji
przeznaczonej do udostępnienia turystom zwiedzającym podziemną trasę, co mogłoby zachęcić
kolejnych zwiedzających do odwiedzin w Kłodawie.
Spotkania, sazkolenia
W ostatnich dniach marca odbyło się spotkanie Burmistrza Kłodawy, Prezesa Kopalni Soli
„Kłodawa”, przedstawiciela Filharmonii Poznańskiej oraz pani dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Kłodawie . Spotkanie dotyczyło przygotowania z okazji Roku Chopinowskiego
koncertu muzyki Fryderyka Chopina w wykonaniu muzyków Filharmonii Poznanskiej
im. T. Szeligowskiego 600m pod powierzchnią ziemi w podziemnej komorze solnej. Koncer oraz
towarzyszące mu imprezy promocyjne planowane są na jesień tego roku.
8- 9 marca 2010r. uczestniczyłem w Kongresie 20-lecia Samorządu Terytorialnego
w Poznaniu. Kongres odbył się w 20 rocznicę uchwalenia ustawy o samorządzie terytorialnym
podsumowując m.in. dotychczasowy dorobek samorządów oraz nakreślił przyszłą rolę samorządu
w systemie ustrojowym Polski, poruszając m.in. zagadnienia dotyczące finansów, oświaty,
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e-administracji, ochrony środowiska, infrastruktury, energetyki.
W kongresie uczestniczyła również minister Katarzyna Hall, która poinformowała o
zamiarach MEN dotyczących rozpoczęcia prac nad założeniami nowej ustawy regulującej status
zawodowy nauczyciela, który ma zastąpić dotychczasową ustawę Karta nauczyciela. Gośćmi
kongresu byli także prezydent Lech Kaczyński, marszałek Sejmu Bronisław Komorowski oraz były
premier Tadeusz Mazowiecki.
Najbardziej zasłużeni samorządowcy otrzymali wyróżnienia – Róże Franciszki
Cegielskiej, zmarłej przedwcześnie prezydent Gdyni.
Kultura
25.03.2010 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Kłodawie odbyły się uroczystości związane
z 20 rocznicą powstania Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie.
Wśród zaproszonych gości, znaleźli się przedstawiciele władz gminnych , radni, dyrektorzy
zakładów i jednostek organizacyjnych Gminy Kłodawa, pracownicy i emeryci.
Cześć oficjalna uroczystości przybliżyła wspomnienie z minionych 20 lat istnienia instytucji
w aspekcie przemian społeczno gospodarczych ówczesnych lat. Tworzenie się struktur Ośrodka
nakładało się w czasie z rozwojem samorządu terytorialnego w Polsce , okresem dynamicznych
i trudnych zmian społeczno- ekonomicznych.
Przedstawiona została struktura ośrodka, zadania jakie realizuje oraz liczne inicjatywy działań,
które pracownicy OPS realizowali i realizują na rzecz poprawy jakości życia społeczności lokalnej.
W czasie imprezy Dyrektor Alina Kruszka wraz z Burmistrzem Kłodawy Józefem Chudy
wyróżniła zasłużonych, długoletnich pracowników jednostki.
Podziękowania skierowała również w stronę swej poprzedniczki P. Krystyny Kochanowskiej.
Zebrani goście licznie złożyli wyrazy szacunku do trudu pracy ,jaką na co dzień
realizuje Ośrodek. Słowa wsparcia i zrozumienia potrzeby działania ,dla zebranych pracowników,
były nie tylko miłymi słowami, lecz przekonaniem co do słuszności i potrzeby dalszych działań.

BURMISTRZ
/-/JÓZEF CHUDY

