Sprawozdanie Burmistrza Kłodawy z działalności międzysesyjnej
oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Kłodawie .
________________________________________________________________
W okresie sprawozdawczym od 27 marca do 25 kwietnia 2010r. realizowałem następujące
zadania :
I. Ustaliłem projekty uchwał Rady będące przedmiotem obrad – XLIX dzisiejszej sesji .
II. Ustaliłem sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej podjętych w trakcie obrad XLVIII
sesji .
W czasie obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 31 marca 2010r. Rada Miejska
w Kłodawie podjęła 5 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
I. NABYCIE NIERUCHOMOŚCI

Wojewoda Wielkopolski dnia 21 grudnia 2009r. przekazał decyzjami na rzecz Gminy Kłodawa
nieruchomości stanowiące drogi: Bierzwienna Długa Kolonia - 2 działki o pow. 0,10 ha, Rgielew
1 działka o pow. 0,22 ha, Luboniek 1 działka o pow. 0,18 ha oraz Rysiny Kolonia 5 działek
o pow. 0,6157 ha.
II. DZIERŻAWA GRUNTÓW ROLNYCH

W dniu 1 kwietnia 2010r. Burmistrz Kłodawy zawartł na okres 6 m-cy 2 umowy dzierżawne na
grunty rolne położone w Rycerzewie o pow. 0,75 ha oraz na okres 3 lat na grunty rolne położone
w Kłodawie o pow. 1,5622 ha.
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IV.W okresie sprawozdawczym wydałem 4 zarządzenia
Zarządzenie nr 12/10 z 25.03.2010 w sprawie ustalenia wytycznych do sporządzania
arkuszy organizacyjnych dla szkół podstawowych, gimnazjów, zespołów szkół oraz
przedszkola na rok szkolny 2010/2011
Zarządzenie nr 13/2010 z 8.04.2010 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz
z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
Zarządzenie nr 14/10 z 13.04.2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2010
rok
Zarządzenie nr 15/2010 z 15.04.2010 w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej do
przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy
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V. W zakresie zamówień publicznych oraz funduszy
Zamówienia publiczne
1. W postępowaniu na „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji
pod nazwą: Budowa kompleksu C Zespołu Szkół nr 1 w Kłodawie” wpłynęło 19 ważnych
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Do złożenia ofert wstępnych zostało
zaproszonych 4 Wykonawców.

2. W dniu 9.04.2010 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia na
„Zakup kruszywa łamanego 0-31,5 mm do remontu dróg gminnych na terenie gminy
Kłodawa w roku 2010” w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 19.04.2010 roku
wpłynęło 7 ofert przetargowych oferentów.
Fundusze Europejskie
1. Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki
i ludności wiejskiej” objęty PROW na lata 2007 – 2013, złożony w Urzędzie
Marszałkowskim w dniu 16-02-2010, dla operacji „Zakup środka transportu oraz
pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w celu rozbudowy wiejskiego systemu zbioru,
segregacji i wywozu odpadów komunalnych' podlega ocenie formalnej.
2. Stowarzyszenie „Solna Dolina” będzie organizatorem „Jarmarku Produktu Lokalnego,
Tradycji i Partnerstwa”, który odbędzie się podczas Krajowego Święta Kwitnącego
Rzepaku.
VI. W zakresie ochrony środowiska
W dniu 30 marca 2010 roku pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie
przeprowadzili w Zespole Szkół Nr 1 w Kłodawie Gminną Olimpiadę Ekologiczną. Gminna
Olimpiada Ekologiczna została przeprowadzona w dwóch grupach wiekowych:
I grupa – klasy IV – VI szkoły podstawowej;
II grupa – gimnazjum
W olimpiadzie wzięło udział 33 uczestników ze wszystkich szkół podstawowych i gimnazjalnych
z terenu Gminy Kłodawa. Program olimpiady obejmował zagadnienia z zakresu:
• Gospodarowanie przyrodą – leśnictwo;
• Podstawy działań na rzecz ochrony przyrody;
• Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt;
• Formy ochrony przyrody regionu konińskiego ze szczególnym uwzględnieniem powiatu
kolskiego;
• Ochrona powietrza atmosferycznego;
• Gospodarka wodna;
• Gospodarka odpadami.
W wyniku przeprowadzonego konkursu wyłoniono następujących laureatów Gminnej Olimpiady
Ekologicznej, którzy będą reprezentować Gminę Kłodawa w Powiatowej Olimpiadzie
Ekologicznej, która odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2010 roku na terenie Izby Przyrodniczo Leśnej
w Szkółce Zespolonej Kiejsze.
Zwycięzcami w kategorii szkół podstawowych zostali:
I miejsce – Jakub Polewski – SP w Bierzwiennej Długiej
II miejsce – Michał Gaudyn – SP w Bierzwiennej Długiej
III miejsce – Aneta Wielkopolan – SP w Górkach
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Zwycięzcami w kategorii szkół gimnazjalnych zostali:
I miejsce – Hubert Kowalewski – Gimnazjum Nr 3 w Rysinach Kolonii
II miejsce – Natalia Andrzejczak – Gimnazjum Nr 3 w Rysinach Kolonii
III miejsce – Karolina Kotwas – Zespół Szkół Nr 2 w Kłodawie, Gimnazjum Nr 2 w Kłodawie
Laureaci otrzymali nagrody książkowe i rzeczowe, natomiast pozostali uczestnicy otrzymali
drobne upominki
za udział w olimpiadzie. Ponadto wszyscy uczniowie biorący udział
w olimpiadzie otrzymali pamiątkowe dyplomy.
VII.

W zakresie inwestycji

W dniu 15.03.2010 r. dokonano odbioru technicznego inwestycji p.n. „Budowa kanalizacji
sanitarnej i deszczowej w Kłodawie”.
W wyniku zrealizowanej inwestycji skanalizowane zostały tereny przy ulicach: Św. Ducha.
Wyżynna, Powstańców Wielkopolskich, Zawodnia, Barbary, Jasna, Niezłomnych, Gruntowa
i Polna. Ogółem wybudowano około 13 km rurociągów kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Roboty realizowane były przez Zakład Usługowy Budownictwa Wiejskiego Tadeusza Wawrzyniaka
z Tuliszkowa.
Nadzór sprawowała Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji z Konina.
Ogółem wartość robót wyniosła 4 609 343 zł .
VIII. Ponadto w okresie sprawozdawczym
1. W zakresie spraw mieszkaniowych
Dodatki mieszkaniowe
Sprawy lokalowe
I. W wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie Nr 329/09 z dnia 29 czerwca 2009r. zgodnie
z Zarządzeniem Burmistrza Kłodawy Nr 56/09 z dnia 17 lipca 2009r.i Zarządzeniem Burmistrza
Kłodawy Nr 13/2010 z dnia 08.04.2010r.. został sprzedany na rzecz najemcy lokal mieszkalny
przy ulicy:
Jagiełły 4/24 za cenę 9.912,00 zł + podatek vat stawka zw, wraz z oddaniem we
współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu - cena pierwszej opłaty za grunt wynosi
86,40 zł + podatek vat stawka zw
II. W wykonaniu Uchwały Nr 100/04 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 27 stycznia 2004r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali użytkowych stanowiących własność Gminy
Kłodawa oraz określenia zasad tej sprzedaży zmienionej uchwałą 193/08 Rady Miejskie
w Kłodawie z dnia 30 kwietnia 2008r. i Zarządzenia 77/09 Burmistrza Kłodawy z dnia 3 grudnia
2009r. został sprzedany w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego lokal użytkowy
położony w Kłodawie przy ul. Boh. Wrzesnia 9/17 za cenę 172 324,61 zł.
Dodatki mieszkaniowe
W m-cu kwietniu wypłacono 205 dodatków mieszkaniowych na kwotę 25.451,59 zł.
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Wspólnoty mieszkaniowe
W m-cu marcu w siedzibie Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie odbyły się
zebrania wspólnot mieszkaniowych .
Tematem zebrań było:
- złożenie informacji ze sprawozdania Zarządu za rok 2009
- udzielenie Zarządcy absolutorium
- uchwalenie planu prac remontowych na rok 2010
- uchwalenie zaliczek na pokrycie kosztów zarządu na okres od 01.04.2010- 31.03.2011r.
- sprawy różne
Wszystkie wspólnoty przyjęły informację Zarządcy ze sprawozdania Zarządu i udzieliły Zarządcy
absolutorium.
Zarząd Budynków i Usług Komunalnych przedstawił również rozliczenie centralnego ogrzewania
dostarczonego od KSK oraz z kotłowni osiedlowej przy ul. Kard. Wyszyńskiego
IX. W zakresie oświaty
9 kwietnia 2010 r. o godz. 9.00 w Zespole Szkół Nr 1 w Kłodawie odbył się gminny etap
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, którego celem jest działanie na
rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
szkolnej.
Turniej odbył się w dwóch kategoriach – uczniów szkól gimnazjalnych i uczniów szkół
podstawowych. Do turnieju przystąpiło 30 uczniów z 7 szkół z terenu Gminy Kłodawa.
Turniej składał się z dwóch części pisemnej – do rozwiązania były testy i praktycznej ,
w której zawodnicy musieli wykazać się umiejętnościami jazdy na rowerze i pokonywaniu toru
przeszkód. Zwycięzcami turnieju w kategorii szkół podstawowych byli:
Mateusz Stolarski z Zespołu Szkół Nr 1 w Kłodawie – I miejsce
Wiktoria Stolarska z Zespołu Szkół Nr 1 w Kłodawie – II miejsce
Jakub Polewski ze Szkoły Podstawowej w Bioerzwiennej Dł. – III miejsce
W kategorii szkół gimnazjalnych:
I miejsce Kamil Kropidłowski z Gimnazjum Nr 1 w Kłodawie
II miejsce Katarzyna Pietruszka z Gimnazjum Nr 2 w Kłodawie
III miejsce Katarzyna Maroszczyk z Gimnazjum Nr 3 w Rysinach Kolonii
Laureaci otrzymali nagrody oraz dyplomy. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali drobne upominki
w postaci okolicznościowych kubków ceramicznych.
Eliminacje gminne odbyły się w celu wyłonienia jednej trzyosobowej drużyny ze szkoły
podstawowej i jednej trzyosobowej drużyny z gimnazjum do reprezentowania gminy w dalszych
etapach turnieju.
W roku bieżącym najlepsze okazały się drużyny wystawione przez Gimnazjum Nr 1 w Kłodawie
oraz Szkołę Podstawową Nr 1 w Kłodawie i właśnie te drużyny reprezentowały Gminę Kłodawa
w etapie powiatowym.
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2.W zakresie spraw samorządowych
Kontrola wewnętrzna
Rozpoczęta w dniu 28 grudnia 2009 kontrola finansowa 5% i zarządcza oraz kontrola z zakresu
gospodarki wodno - ściekowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie za lata 2007 i 2008
została zakończona w dniu 8.04.2010.
W dniu 21.04.2010 r został zakończony protokół z kontroli. Dokumenty protokołu głównego
znajdują się na stanowisku d/s kontroli wewnętrznej.
W trakcie kontroli wydano wnioski i zalecenia pokontrolne:
1. Z zakresu kontroli finansowej i zarządczej wydano zalecenie ustalenia Regulaminu Udzielania
Zamówień Publicznych, które to zalecenie zostało wykonane w trakcie trwania czynności
kontrolnych.
2. Z zakresu gospodarki wodno- ściekowej wydano ogółem 8 zaleceń i wniosków
pokontrolnych.
Kultura
Wieczornica

10 kwietnia 2010 r. w piątą rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II w kościele parafialnym pod
wezwaniem WNMP w Kłodawie o godzinie 20.00 odbyła się wieczornica upamiętniająca to
wydarzenie przygotowana przez Bibliotekę Publicznąw Kłodawie . Niestety w tym dniu doszło do
tragedii spowodowanej katastrofą lotniczą, w której zginęło 96 znamienitych osób na czele
z prezydentem RP Lechem Kaczyńskim.Przed Mszą Świętą Burmistrz Kłodawy Józef Chudy
odczytał listę pasażerów rządowego samolotu TU-154 i oddał hołd wszystkim ofiarom tragedii.
Kłodawianie pogrążeni w narodowej żałobie modlili się za beatyfikacje Jana Pawła II i dusze tych,
którzy zginęli w katastrofie lotnczej.

BURMISTRZ
/-/JÓZEF CHUDY
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