Sprawozdanie Burmistrza Kłodawy z działalności międzysesyjnej
oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Kłodawie .
________________________________________________________________
W okresie sprawozdawczym od 25 stycznia 2011r. do 22 lutego 2011r. realizowałem
następujące zadania :
I. Ustaliłem projekty uchwał Rady będące przedmiotem obrad VI – dzisiejszej sesji .
II. Ustaliłem sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej podjętych w trakcie obrad IV i V sesji
W czasie obrad IV i V sesji Rady Miejskiej w Kłodawie , które odbyły się w dniach:25 stycznia i
11 lutego
2011r Rada Miejska w Kłodawie podjęła 15 uchwał.
Wszystkie uchwały objęte zostały zakresem nadzoru Wojewody i przesłane do Oddziału Prawnego
i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koninie , natomiast uchwały objęte
zakresem Regionalnej Izby Obrachunkowej przesłano do RIO w Koninie.
Uchwały zostały przekazane do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu oraz
zainteresowanym jednostkom organizacyjnym w celu realizacji.
III.W zakresie gospodarki nieruchomościami
W wykonaniu uchwały Nr 459/10 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 19 października 2010 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Bierzwiennie Długiej gm. Kłodawa
na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego oraz Zarządzenia Nr 60/10 Burmistrza
Kłodawy z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej
w Bierzwiennie Długiej gm. Kłodawa na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego,
w dniu 17 lutego 2011 r. został zawarty akt notarialny Rep. A 721/2011 w sprawie sprzedaży
na podstawie przepisów art. 32 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami na rzecz Tomasza Winieckiego własności nieruchomości położonej
w Bierzwiennie Długiej gm. Kłodawa ozn. nr geod. 508/2 o pow. 0.1115 ha za kwotę 3.842,00 zł
plus
podatek
VAT
23%
w
kwocie
883,66
zł
łącznie
4.725,66
zł
(słownie:czterytysiącedwadzieściapięćzł00/100).
W wykonaniu Uchwały Nr 435/10 Rady Miejskiej w Kłodawie z dn. 31.08.2010r. w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości rolnej, położonej w Rycerzewie, dnia 15 lutego 2011r.
ogłoszono na dzień 18 marca 2011r. I przetarg nieograniczony ustny na zbycie nieruchomości
rolnej, oznaczonej nr ewid. działki 145/4 o pow. 1,5023 ha. Cena wywoławcza wynosi 50 000,00 zł.

IV. W okresie sprawozdawczym wydałem 7 zarządzeń
•
•

Zarządzenie nr 4/11 z 21.01.2011 w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne
i socjalne
Zarządzenie nr 5/11z 24.01.2011 w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu

•

najmu lokalu mieszkalnego oraz umorzenia odsetek
Zarządzenie nr 6/11 z 26.01.2011 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa

•

Zarządzenie nr 7/11 z 27.01.2011 w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu
najmu lokalu mieszkalnego oraz umorzenia odsetek

•

Zarządzenie nr 8/11 z 17.02.2011 w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu
najmu lokalu mieszkalnego oraz umorzenia odsetek

•

Zarządzenie nr 9/11 z 18.02.2011 w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu
najmu lokalu mieszkalnego oraz umorzenia odsetek

•

Zarządzenie nr 10 /11 z 21.02.2011 w sprawie sprzedaży sprzedaży nieruchomości
położonej w Kłodawie na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego
V. W zakresie zamówień publicznych

Zamówienia publiczne i fundusze unijne
1. W dniu 14 lutego 2011 roku zostało rozstrzygnięte postępowanie w sprawie udzielenia
zamówienia na „Rozbudowę i remont świetlicy wiejskiej w Pomarzanach Fabrycznych” –
wyłoniony Wykonawca: Firma Ogólnobudowlana “INSTALTECH” Józef Sławianowski;
ul. Budowlanych 5/12, 87-800 Włocławek, z ceną ofertową za wykonanie przedmiotu
zamówienia w wysokości: 706.207,40 zł brutto.
2. W dniu 15 lutego 2011 roku zostało rozstrzygnięte postępowanie w sprawie udzielenia
zamówienia na „Dostawę oleju napędowego na potrzeby Gminy Kłodawa w roku 2011” –
wyłoniony Wykonawca: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWOUSŁUGOWE „ANMAR” S.C., Bierzwienna Długa Kolonia 103, 62-650 Kłodawa, z ceną
ofertową za wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości: 4,60 zł brutto za 1 litr oleju
napędowego oraz 1% upustu od ceny brutto obowiązującej w dniu zakupu dla innych
klientów detalicznych.
3. W dniu 16 lutego 2011 roku zostało rozstrzygnięte postępowanie w sprawie udzielenia
zamówienia na „Świadczenie usług przewozu osób na potrzeby Gminy Kłodawa w roku
2011” – wyłoniony Wykonawca: PRZEWÓZ OSÓB URSZULA DOPIERAŁA,
Korzecznik – Podlesie, 62-620 Babiak, z ceną ofertową za wykonanie przedmiotu
zamówienia w wysokości: 723,50 zł brutto za 1 dzień świadczenia usługi przewozu osób
autobusem i busem łącznie.
4. W dniu 16 lutego 2011 roku zostało rozstrzygnięte postępowanie w sprawie udzielenia
zamówienia na „Dostarczenie materiałów kancelaryjnych oraz materiałów eksploatacyjnych
do drukarek i kserokopiarek” – wyłoniony Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno –
Handlowe „FRAPO” Sp. z o.o., ul. Hurtowa 2, 62 – 510 Konin, z ceną ofertową 23.339,05
zł brutto.

VI. W zakresie ochrony środowiska
W dniu 9 lutego 2011 roku została wydana decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia Panu
Krzyszofowi Balcerowi, zam. Dąbrówka 21 gm Kłodawa na prowadzenia działalności polegającej
na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych na terenie Miasta
i Gminy w Kłodawie. Termin podjęcia działalności 1 kwietnia 2011 roku. Zezwolenie obowiązuje
do dnia 31 marca 2021 roku.

VII. Ponadto w okresie sprawozdawczym
1. W zakresie spraw mieszkaniowych
Dodatki mieszkaniowe
W miesiącu lutym 2011r. zostało wypłaconych 178 dodatków mieszkaniowych na kwotę
24.437,74 zł

2. Spotkanie z przedsiębiorcami
17 lutego 2011 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbyło się spotkanie
z przedsiębiorcami z terenu naszej gminy. W spotkaniu uczestniczyli najwięksi pracodawcy
z miasta i okolic. Z zaproszenia nie skorzystali przedstawiciele KSK Kłodawa. Wśród przybyłych
gości był również Pan Ireneusz Niewiarowski senator RP.
Zebrani zapoznani zostali
z problematyką finansów gminy oraz zagrożeniami związanymi z rosnącymi wydatkami
samorządów. Inspektor ds. inwestycyjnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie - Pan Jacek
Ogorzelski zapoznał przedsiębiorców z problematyką zagospodarowania gminy w świetle
obowiązującego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kłodawa. Poruszone zostały
również zagadnienia związane z kierunkami rozwoju naszego mikroregionu.
Po przedstawieniu aktualnej sytuacji w budżecie i możliwościach dalszej kontynuacji
inwestycji przedsiębiorcy określili swoje stanowisko w trzech kwestiach. Postulowali
o wprowadzenie płatnych parkingów w mieście celem uporządkowania sytuacji w tym zakresie.
Opowiedzieli się za reformą oświaty na terenie Gminy Kłodawa oraz zaproponowali cykliczne
spotkania konsultacyjne .
Po nakreśleniu tematów rozpoczęła się dyskusja. Przedsiębiorcy mieli wiele pytań.
W dyskusji czynnie uczestniczył również senator Ireneusz Niewiarowski, jako parlamentarzysta,
mając na uwadze rozwiązania legislacyjne związane z działalnością samorządu i przedsiębiorców.
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