Sprawozdanie Burmistrza Kłodawy z działalności międzysesyjnej
oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Kłodawie .
________________________________________________________________
W okresie sprawozdawczym od 26 kwietnia do 25 maja 2010r. realizowałem następujące
zadania :
I. Ustaliłem projekty uchwał Rady będące przedmiotem obrad – dzisiejszej sesji .
II. Ustaliłem sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej podjętych w trakcie obrad XLIX
sesji .
W czasie obrad XLIX sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 28 kwietnia 2010r. Rada
Miejska w Kłodawie podjęła 9 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 przesłane zostały do Krajowego Biura Wyborczego w Koninie.
Uchwały przekazane zostały do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu oraz
zainteresowanym jednostkom organizacyjnym w celu realizacji.
III.W zakresie gospodarki nieruchomościami
ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI

Na podstawie uchwały Nr 267/08 Rady Miejskiej w Kłodawie dnia 19 grudnia 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Kłodawie w 19 mają 2010r.
odbył się I przetarg ustny nieograniczony na zbycie 17 działek, położonych w Kłodawie,
przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne. W wyniku przetargu zbyto jedną nieruchomość
oznaczoną nr ewid. działki 1637 o pow. 0,0913 ha za kwotę 32 930 zł. netto.
ORZECZENIE KOMISJI REGULACYJNEJ
Komisja Regulacyjna ds. Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Warszawie w dniu
26 kwietnia 2010r. orzekła o przyznaniu Związkowi Gmin Wyznaniowych Żydowskich
w Rzeczypospolitej Polskiej odszkodowanie w wysokości 56 980 zł za nieruchomość zabudowaną
położoną w Kłodawie przy ul. Kościelnej , oznaczonej nr ewid. Działki 590 o pow. 0,1916 ha –
obecny Gminny Ośrodek Kultury.
Odszkodowanie wypłaci Wojewoda Wielkopolski w terminie 90 dni od dnia otrzymania
orzeczenia.

•
•
•

IV.W okresie sprawozdawczym wydałem 6 zarządzeń
Zarządzenie nr 16/10 z 26.04.2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie nr 17/10 z 30.04.2010 sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie nr 18/10 z 05.05.2010 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy

•
•

•

Kłodawa za rok 2009
Zarządzenie nr 19/10 z 06.05.2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2010
rok
Zarządzenie Nr 20/10 z 07.05.2010 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego
stanowiącego własność Gminy Kłodawa wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste
ułamkowej części gruntu.
Zarządzenie Nr 21/10 z 17.05.2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

V. W zakresie zamówień publicznych oraz funduszy
Zamówienia publiczne
1. W dniu 13 maja 2010 roku odbyły się całodniowe negocjacje z 4 Wykonawcami
zaproszonymi do udziału w postępowaniu na „Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla inwestycji pod nazwą: Budowa kompleksu C Zespołu Szkół nr 1
w Kłodawie”. Trwają dalsze procedury wymagane ustawą prawo zamówień publicznych.
Zakończenie procedury wyłonienia Firmy, która sporządzi projekt jest planowane na II
połowę czerwca 2010 roku.
2. W sprawie udzielenia zamówienia na „Zakup kruszywa łamanego 0-31,5 mm do remontu
dróg gminnych na terenie gminy Kłodawa w roku 2010” prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego wybrano wykonawcę, z którym została podpisana umowa. Kruszywo
zostanie przeznaczone na tereny wiejskie.
3. W dniu 20 maja 2010 roku wszczęto postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pod
nazwą „Zakup kruszywa naturalnego łamanego kamiennego o frakcji 0-31,5 mm do
remontu dróg gminnych” na terenie miasta Kłodawa. Oferty od wykonawców mogą
wpływać do 28 maja 2010 roku.
Fundusze Europejskie i Solna Dolina
1. W niedzielę, 16 maja 2010 roku, Stowarzyszenie „Solna Dolina” było organizatorem Jarmarku
Produktu Lokalnego, Tradycji i Partnerstwa. Impreza odbyła się w ramach realizacji projektu
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja. W Jarmarku
uczestniczyli między innymi: lokalni twórcy ludowi i hafciarki, przedsiębiorcy i Gospodarstwa
Agroturystyczne z obszaru objętego LSR, Koła Gospodyń Wiejskich, szkoły oraz organizacje
pozarządowe. Celem zorganizowanego Jarmarku było, oprócz promocji działań Stowarzyszenia
„Solna Dolina” i aktywizacji środowisk, przede wszystkim propagowanie tradycji, partnerstwa
i poszanowania dziedzictwa kulturowego. Gośćmi „Solnej Doliny” i Jarmarku byli
przedstawiciele Departamentu PROW i Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z Urzędu
Marszałkowskiego w Poznaniu- pani Jadwiga Stefańska oraz pan Władysław Glanc.
Organizatorzy Jarmarku otrzymali z rąk pani Jadwigi Stefańskiej pismo od Dyrektora
Departamentu PROW- pani Emilii Dunal z podziękowaniem za zaproszenie oraz gratulacjami
podjętej inicjatywy. Jarmark oraz pozostałe imprezy towarzyszące odwiedzili także
przedstawiciele zaprzyjaźnionych Gmin oraz Lokalnych Grup Działania, w tym LGD „Dwa
Mosty” oraz LGD „Wschodnia Wielkopolska”. Dzięki zaangażowaniu do współpracy osób
aktywnych- a w szczególności pracowników biura i członków Stowarzyszenia, wszyscy goście
mieli okazję zapoznać się z bogactwem rejonu „Solnej Doliny” oraz ofertą Lokalnej Grupy
Działania.
2. Stowarzyszenie „Solna Dolina” opracowało i opublikowało folder informacyjno- promocyjny
o działalności Grupy oraz o Gminach wchodzących w skład LGD.
3. Trwają prace przygotowawcze do podjęcia inicjatywy udziału przez Lokalną Grupę Działania w
Targach Tour- Salon w październiku 2010 roku w Poznaniu oraz zorganizowania w sierpniu
2010 roku, na terenie Gminy Kłodawa, zjazdu szkoleniowo- integracyjnego dla grupy około
100 osób będących przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa, Wielkopolskiego Urzędu
Marszałkowskiego oraz wszystkich Lokalnych Grup Działania z Wielkopolski.

VI. W zakresie ochrony zdrowia
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologi Nowotworów w Poznaniu w dniu 21 maja 2010r
przeprowadził w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie dla mieszkańców gminy badania w ramach
programów profilaktycznych. Badania dotyczyły:
1.PSA dla mężczyzn od 50 roku życia ,z którego skorzystało 90 mężczyzn,
2.jelita grubego dla kobiet i mężczyzn od 50 roku życia (badanie na obecność krwi utajonej),
z którego skorzystało 150 mieszkańców.

VII. W zakresie rolnictwa
Gminna Komisja ds. szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych
w dniu 21 maja 2010r. dokonała ogledzin terenów na których wystąpiły skutki nadmiernych
opadów deszcu. Po dokładnym przeanalizowaniu i zbadaniu sytuacji stwierdzono, że największe
zalania i podtopienia miały miejsce w okolicach rzeki Rgilewki, rowów melioracyjnych oraz
zastoiskach na polach gdzie nie odpływa woda.
Wstępnie oszacowano, iż gminie Kłodawa zalanych jest nokoło 50 ha łąk, a podtopionych
100 ha. W uprawach polowych zalanych jest około 50 ha upraw , a podtopionych około 350 ha.
Najbardziej ucierpiały rośliny jare jak: zboża, ziemniaki, kukurydza, facelia, rośliny motylkowe
i warzywa. O powstałych szkodach powstałych na naszym terenie powiadomiono Wojewodę
Wielkopolskiego i Starostę Kolskiego.
VIII. Ponadto w okresie sprawozdawczym
1. W zakresie spraw mieszkaniowych
Sprawy lokalowe
W wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie Nr 94/07 z dnia 20 września 2007.r.
zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Kłodawy Nr 4/2010r z dnia 27 stycznia 2010r. został sprzedany
w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego lokal mieszkalny przy ul. Kapicy 3/4
o pow. 37,80m2 za cenę 39.721 zł + podatek vat stawka zw, wraz z oddaniem we
współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu , pierwsza opłata za oddanie nieruchomości
we współużytkowanie wieczyste wyniosła 419,80 zł + podatek vat stawka zw.
Dodatki mieszkaniowe
W miesiącu maju 2010r. wypłacono 199 dodatków na kwotę 25.290,04 zł.

2.W zakresie spraw samorządowych
Zarządzanie kryzysowe
Intensywne opady deszczu w dniach 17-18 maja br. spowodowały znaczne podniesie stanu
wody w rzece Rgielewce, wskutek czego nastąpiło zalewanie terenów gminy.
Po przeprowadzeniu monitoringu sytuacji hydrologicznej, Burmistrz Kłodawy, podjął
decyzję o zwołaniu w trybie pilnym Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego , a także polecił
powiadomić Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kole.
Został uruchomiony równiez całodobowy dyżur w celu przyjmowania wszystkich zgłoszeń
z terenu gminy i koordynowania działań zmierzających do szybiego i właściwego zabezpiczenia
przed zalaniem.
Ponadto zapewniono żwir oraz folię do zabezpieczenia przeciwpowodziowego, a także
przygotowano wyżywienie dla osób prowadzących akcję ratowniczą.
Akcja ratownicza trwała od rana dnia 18 maja br. do godzin południowych w dniu 19 maja
br. W akcji brało udział ok. 100 strażaków z następujących jednostek OSP: Kłodawa, Luboniek,
Głogowa, Leszcze, Dębina, Rgielew i Górki oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Kłodawie.
Do zadań strażaków należało napełnianie worków piaskiem i układanie wałów
przeciwpowodziowych. Worki ze żwirem rozwożone były transportem z Zarządu Budynków
i Usług Komunalnych oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie.
Powyższe działania ukierunkowane zostały na ułożenie wałów przeciwpowodziowych przy
posesjach położonych wzdłuż rzeki Rgielewki ( ulica Zawodnia i Świętego Ducha).
W celu koordynacji dalszych działań mających na celu zabezpieczenie przeciwpowodziowe
w dniu 18 maja odbyło się wspólne posiedzenie członków Powiatowego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego oraz Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
W trakcie posiedzenia został przeanalizowany możliwy kierunek działań w przypadku
podnoszenia się poziomu wód w rzece tj. ewakuacja zagrożonej ludności oraz zwiększenie ilości
ratowników. Ponadto podjęto decyzję o zamknięciu dla ruchu 2 mostów : na ulicy Rawity
Witanowskiego i Łęczyckiej w Kłodawie.
Od momentu ustania opadów deszczu sytuacja zaczęła się stabilizować.Woda opada
i obecnie nie ma zagrożenia powodziowego.
Kultura
W dniu 3 maja 2010r. obchodziliśmy 219 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Uroczystości poprzedziła Msza Święta za Ojczyznę która odbyła się w kościele parafialnym p.w.
Wniebowzięcia NMP w Kłodawie. Po mszy świętej w kościele został przedstawiony
okolicznościowy program artystyczny przygotowany przez młodzież szkolną z Zespołu Szkół Nr 2
w Kłodawie.
Po programie artystycznym uczestnicy uroczystości wraz z orkiestrą górniczą "Solanie"
i delegacjami wieńcowymi przeszła na Plac Wolności. Dzieci i młodzież ze szkół Gminy Kłodawa
wniosły na plac 40 metrową flagę, która godnie przez nich trzymana wzbogaciła rangę obchodów
Konstytucyjnego Święta. Z inicjatywą projektu flaga wyszła Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
Stowarzyszenia Szkół Katolickich w Wólce Czepowej. Pierwszą wiązankę kwiatów złożono
w hołdzie osobom , które zginęły w katastrofie lotniczej 10 kwietnia pod Smoleńskiem.
Następnie w hołdzie Twórcom Ustawy Rządowej regulującej ustrój prawny
Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej 3 maja 1791 roku wiązanki złożyły wszystkie delegacje
wieńcowe.

W dniu16 maja 2010r. odbyło się IV Święto Kwitnącego Rzepaku połączone z Powiatowym
Spotkaniem z Folklorem. Kłodawskie imprezy zainaugurowało poranne zwiedzanie okolicznych
poletek z kwitnącym rzepakiem w rejonie Kłodawy i Straszkowa. W pomieszczeniach Kutnowskiej
Hodowli Buraka Cukrowego w Straszkowie naukowcy, producenci i konsumenci spotkali się na
seminarium, którego głównym hasłem było: „Rzepak to zdrowie dla konsumenta i dochód dla
producenta”.
Finałowe spotkanie odbyło się na miejskim stadionie. Uroczystego otwarcia IV Krajowego
Święta Kwitnącego Rzepaku dokonali m.in. dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego Andrzej Bobrowski, członek zarządu Krajowego
Zrzeszenia Producentów Rzepaku Roman Białachowski, sekretarz kolskiego Starostwa
Powiatowego Andrzej Tomczyk, prezes zarządu KHBC Józef Stec, burmistrz Kłodawy Józef Chudy
oraz
prezes
Stowarzyszenia
„Solna
Dolina”
Magdalena
Bawej.
Punktem kulminacyjnym była dekoracja króla i królowej rzepaku, którymi zostali :pani Elżbieta
Kałużna z Kłodawy i pan Edward Warych - dyrektor Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego
poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Brodach koło Lwówka Wielkopolskiego.
Ceremoniał koronacji rzepakowej królowej i króla, przeprowadzony został w asyście uczniów
Zespołu Szkół Nr 2 i przy artystycznej prezentacji w wykonaniu młodszych klas
Zespołu Szkół nr 1.
Jubileusz pięciolecia obchodziły tegoroczne Powiatowe Spotkania z Folklorem, którego
organizatorami są od początku Starostwo Kolskie i kłodawski Gminny Ośrodek Kultury. Na
estradzie zaprezentowało się aż 16 zespołów wokalnych, muzycznych i tanecznych. Przegląd nie
miał charakteru rywalizacji. Wszyscy występujący otrzymali nagrody rzeczowe, nad czym czuwała
naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu kolskiego Starostwa Anna Pajor.
Integralną imprezą był wspomniany powyżej, zorganizowany po raz pierwszy przez
stowarzyszenie „Solna Dolina” Jarmark Produktu Lokalnego, Tradycji i Partnerstwa. Największym
powodzeniem podczas jarmarku cieszyły się stoiska serwujące specjały lokalnej kuchni.
Uroczystości zakończył występ „gwiazdy wieczoru”, poznańskiego wokalisty znanego zwłaszcza
młodemu pokoleniu, Bartka Wrony.
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