Sprawozdanie Burmistrza Kłodawy z działalności międzysesyjnej
oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Kłodawie .
________________________________________________________________
W okresie sprawozdawczym od 23 lutego 2011r. do 27 marca 2011r. realizowałem
następujące zadania :
I. Ustaliłem projekty uchwał Rady będące przedmiotem obrad VII– dzisiejszej sesji .
II. Ustaliłem sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej podjętych w trakcie obrad VI sesji
W czasie obrad VI sesji Rady Miejskiej w Kłodawie , które odbyły się w dniu 23 lutego 2011r.
2011r 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 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
Darowizna
W wykonaniu uchwały Nr 15/11 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 25 stycznia 2011 r. r. w sprawie
zbycia nieruchomości zabudowanej w formie darowizny na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury
w Kłodawie oraz Zarządzenia Nr 11/11 Burmistrza Kłodawy z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie
darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Kłodawie na rzecz Gminnego Ośrodka
Kultury w Kłodawie, w dniu 25 lutego 2011 r. został zawarty akt notarialny Rep. A 860/2011
umowa darowizny Gminnemu Ośrodkowi Kultury zabudowanej nieruchomości położonej
w Kłodawie oznaczonej numerem geodezyjnym działki 590 o powierzchni 0.1916 ha na cele
publiczne prowadzenia działalności kulturalnej.
Zbycie nieruchomości
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,w dniu 18 marca 2011r.
przeprowadzono I przetarg ustny nieograniczony na nieruchomość rolną, oznaczoną nr ewid.
działki 145/4 o pow. 1,5023 ha , stanowiącą własność Gminy Kłodawa. W wyniku przetargu
nieruchomość została zbyta za kwotę 50 500,00 zł.
Nabycie nieruchomości
Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Gmina Kłodawa nabyła z mocy prawa
nieruchomości stanowiące drogi, położone w następujących miejscowościach:
1. Bierzwienna Długa 2 działki o pow. 0,19 ha
2. Janczewy 2 działki o pow. 0,17 ha
3. Cząstków 1 działka o pow. 0,0202 ha
------------------------------------Razem: 5 działek o pow. 0,3802 ha

-2IV. W okresie sprawozdawczym wydałem zarządzeń
•
•
•
•

Zarządzenie nr 11/11 z 21.02.2011 w sprawie darowizny nieruchomości zabudowanej
położonej w Kłodawie na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie
Zarządzenie nr 12/11z 11.03.2011 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz
z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
Zarządzenie nr 13/11 z 16.03.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie nr 14/11 z 21.03.2011 w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu
najmu lokalu mieszkalnego oraz umorzenia odsetek
V. W zakresie zamówień publicznych

Zamówienia publiczne i fundusze unijne

Zamówienia publiczne
1. W dniu 10 marca zostało podpisana Umowa na udzielenie zamówienia publicznego na
„Zakup kruszywa naturalnego łamanego kamiennego o frakcji 0-31,5 mm do remontu dróg
gminnych na terenie gminy Kłodawa w roku 2011”. Postępowanie prowadzono w trybie
przetargu nieograniczonego. W wymaganym terminie wpłynęły dwie oferty, a ze względu
na najkorzystniejszą cenę, w dniu 25 lutego 2011 roku wybrano Dostawcę „GOLMAR” Sp.
z o. o. z Bierzma, k. Brudzewa. Umowna wartość zamówienia za zakup 3 tys. ton kruszywa
wyniosła 173.430,00 zł brutto.
2. W dniu 3 marca zostało wszczęte postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na
świadczenie usługi pod nazwą „Transport kruszywa naturalnego łamanego kamiennego o
frakcji 0-31,5 mm do remontu dróg gminnych na terenie gminy Kłodawa w roku 2011”. W
dniu 17 marca 2011 roku zostało rozstrzygnięte w/ w postępowanie. W wymaganym
terminie wpłynęły dwie oferty, a ze względu na najkorzystniejszą cenę, wybrano
Wykonawcę: P.H.U. „MADOMIX” z Kłecka. Umowa z wybranym wykonawcą zostanie
podpisana w dniu 28.03.2011r.
3. W dniu 15 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
31 marca 2011 roku. Inwestycja będzie realizowana z dofinansowaniem ze środków Unii
Europejskiej, w ramach PROW, na podstawie podpisanej umowy z Samorządem
Województwa Wielkopolskiego.
4. W dniu 24 marca zostało wszczęte postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na
realizację zadania pod nazwą „Remont Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w
Kłodawie”. Termin składania ofert wyznaczono do dnia 11 kwietnia 2011 roku.
Fundusze Europejskie, Solna Dolina
1. Samorząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił zasady naboru wniosków do Programu

„Wielkopolska Odnowa Wsi” w roku 2011. Udział gminy w Programie „Wielkopolska
Odnowa Wsi” rozpoczął się z momentem dokonania zgłoszenia pierwszego sołectwa do
Programu w roku 2009. Każde sołectwo składające za pośrednictwem Gminy prace od 2009
r. do Konkursów realizowanych w ramach Programu otrzymało status uczestnika, wobec
czego Gmina Kłodawa posiada następujące sołectwa już zgłoszone: Pomarzany Fabryczne,
Głogowa, Krzykosy, Dzióbin. W ramach uczestnictwa w Programie, Gmina Kłodawa
zobowiązana jest do określenia osoby Gminnego Koordynatora Programu, który w imieniu

burmistrza odpowiadać będzie za wykorzystanie przez zgłoszone sołectwa otrzymanych
środków finansowych, przepływ informacji, sprawozdawczość na koniec każdego roku
z realizacji programu na terenie Gminy i w każdym ze zgłoszonych sołectw, nadzór nad
wypełnieniem przez zgłoszone sołectwa niezbędnych wymogów formalnych, koordynację
działań sołectw związanych z ich uczestnictwem, dokonywania monitorowania i oceny
realizacji Planów Odnowy Miejscowości, podjęcia przez Radę Gminy uchwał o zgłoszeniu
sołectw do Programu, rozpatrzenia i przyjęcia przez Radę Planów Odnowy Miejscowości
zgłaszanych przez sołectwa oraz aktywnego wspierania przedsięwzięć zawartych w Planach
Odnowy Miejscowości.
2. W dniu 16 marca została podpisana w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie umowa
pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kłodawie a Wykonawcą- Firmą
Ogólnobudowlaną “INSTALTECH” z Włocławka, reprezentowaną przez właściciela- Józefa
Sławianowskiego. Umowa dotyczyła realizacji projektu pod nazwą „Rozbudowa i remont
świetlicy wiejskiej w Pomarzanach Fabrycznych”, czyli inwestycji dofinansowanej
ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007 – 2013, Oś 3, Działanie
Odnowa i rozwój wsi. Umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o przyznanie
pomocy UE została podpisana w Poznaniu w dniu 22 września 2009 roku. Firma
„INSTALTECH” wygrała przetarg ceną ofertową za wykonanie przedmiotu zamówienia
w wysokości: 706.207,40 zł brutto. Umowa zakłada, że wszystkie prace zostaną
zrealizowane do końca lipca 2011r. Zakres prac inwestycyjnych obejmuje zarówno
rozbudowę istniejącego budynku, docieplenie ścian zewnętrznych styropianem, docieplenie
stropu, wykonanie nowych odróbek blacharskich oraz rur spustowych, wymianę okien na
nowe z PCV, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wykonanie nowych
schodów oraz rampy a także remont istniejącego budynku (rozbiórka ścian, przekucia
otworów, poszerzenie drzwi, malowanie ścian) oraz wykonanie podejść do budynku, drogi
oraz parkingów z kostki betonowej. Wnioskowana całkowita wartość Projektu wynosiła
775.189,17 zł, przy czym wysokość pomocy dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie ze
środków Unii Europejskiej określona w umowie o dofinansowanie wynosi 475.000,00 zł.
Realizacja inwestycji będzie prefinansowana przez Bank Spółdzielczy w Witkowie, oddział
w Przedczu, który to Bank został wyłoniony również w postępowaniu- przeprowadzonym w
styczniu bieżącego roku- w trybie przetargu nieograniczonego.
3. W dniach 14, 17 oraz 21 marca odbyły się szkolenia zespołów wdrażających oraz lokalnych
liderów w zakresie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, zasad wnioskowania,
zmienionych zasad oceny projektów oraz możliwości pozyskiwania środków z programu
PROW na terenie gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Solna Dolina”. Szkolenia
prowadzili specjaliści: trener odnowy wsi Bohdan Kamiński oraz Paweł Jasiński- trener
Konińskiej Izby Gospodarczej. Szkolenia odbyły się w ramach funkcjonowania Lokalnej
Grupy Działania i były finansowane ze środków Unii Europejskiej.
VI. W zakresie ochrony środowiska
1. W dniu 21 marca 2011 roku zostało wysłane pismo do Biura Projektów Wodnych Melioracji
i Inżynierii Środowiska w Poznaniu BIPROWODMEL, w sprawie podania informacji
o istniejących lub projektowanych urządzeniach na obszarze objętym zadaniem
inwestycyjnym pn. „Etap II – Obudowa koryta rzeki Rgilewki w km 9 + 000 do 32 + 800”
gm. Grzegorzew, Kłodawa, Chodów, woj. Wielkopolskie, właścicielem których jest Gmina
Kłodawa.
Ponadto został złożona propozycja utworzenia następujących urządzeń wodnych na trasie
projektowanej inwestycji:
–
zbiornik retencyjny powyżej miasta Kłodawy – do celów zabezpieczenia
przeciwpowodziowego dla terenów miasta Kłodawy,
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mostami na ulicy Witanowskiego i ulicy Łęczyckiej – do celów zabezpieczenia
przeciwpowodziowego i zgromadzenia wody do celów przeciwpożarowych,
- wykonanie grobli od strony południowej między mostami na ulicy Witanowskiego i ulicy
Łęczyckiej – do celów zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów przyległych.
2. W dniu 17 marca zgłoszono na Komisariat Policji w Kłodawie kradzież włazu do studni
rewizyjnej na kanalizacji sanitarnej z terenów przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową
przy ulicach Kapicy i Aleje 1000-lecia w Kłodawie.
3. W dniu 16 marca 2011 roku do Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie wpłynęło pism
z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie skargi złożonej przez Zakład
Oczyszczania Terenu BAKUN Andrzej Bakun na uchwałę Rady Miejskiej Nr 340/09 z dnia
27 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca
posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Wojewódzki Sad Administracyjny odrzucił skargę ZOT BAKUN uzasadniając odrzucenie
faktem złożenia skargi po wymaganym terminie.
VII. Ponadto w okresie sprawozdawczym
1. W zakresie spraw mieszkaniowych
W miesiącu marcu
25.442,46 zł

2011r. zostało wypłaconych

183 dodatków mieszkaniowych na kwotę

.
W wykonaniu Uchwały Nr 12/2010 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 grudnia 2010r. zgodnie
z Zarządzeniem Nr 2/2011 Burmistrza Kłodawy z dnia 11 stycznia 2011 r. i Zarządzeniem
Nr 12/2011 Burmistrza Kłodawy z dnia 11 marca 2011 zostały sprzedane w trybie
bezprzetargowym na rzecz najemcy lokale mieszkalne przy ulicy:
1. ul. Kapicy 2/28 za cenę 23 816,00 zł + podatek Vat stawka zw, pierwsza opłata za oddanie
gruntu we współużytkowanie wieczyste wyniosła 112,80 zł + podatek vat stawka zw
2. ul. Kapicy 2/38 za cenę 17 892,00 zł + podatek Vat stawka zw, pierwsza opłata za oddanie
gruntu we współużytkowanie wieczyste wyniosła 93,600 zł + podatek vat stawka zw
2. W zakresie spraw samorządowych
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologi Nowotworów w Poznaniu w dniach 10 lutego 2011r i
22 marca 2011r przeprowadził w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie dla mieszkanek Gminy
Kłodawa badania mammograficzne piersi w mammobusie.
Badania dotyczyły kobiet w wieku od 49 roku życia do 69 roku życia. Z badań skorzystało 340
mieszkanek gminy.
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Osiedli,w celu wyboru sołtysów ,członków rad sołeckich ,członków rad osiedli, Przewodniczącego
i Zarządu Osiedli w gminie Kłodawa.
Średnia frekwencja na zebraniach wyniosła 50%. W pierwszym terminie odbyły się 3 zebrania
pozostałe odbyły się w poźniejszym terminie ,tj.po upływie 30 minut od pierwszego terminu w tym
samym dniu bez względu na liczbę uczestników.
W wyniku wyborów wybrano nowych 4 sołtysów w sołectwach : Bierzwienna Dł.Kolonia,
Dąbrówka, Podgajew , Straszkówek i Zbójno . W pozostałych sołectwach wybrano reprezentantów
z poprzedniej kadecji.
Na zebraniach mieszkańców osiedli wybrano nowych Przewodniczących Rad Osiedli Nr 1 i Nr 2
w Kłodawie .
Przewodniczącym Zebrania Wiejskiego i Zebrania mieszkańców Osiedli był Burmistrz Józef
Chudy lub Zastępca Stanisław Marciniak oraz radni w swoich okręgach wyborczych.
4 marca 2011r o godz.10.00 w Domu Strażaka w Kłodawie odbyły się eliminacje MiejskoGminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem '' Młodzież zapobiega pożarom ''.
Do turnieju przystąpiło 8 szkół. Turniej odbył się w 3 grupach wiekowych : szkoły podstawowe
,gimnazjalne i ponadgimnazjalne – w sumie 20 uczestników.
Zawodnicy mieli za zadanie w ciągu jednej godziny lekcyjnej odpowiedzieć pisemnie na 35 pytań
z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Każda poprawna odpowiedź przynosiła uczestnikowi jeden punkt. O kolejności zajętych miejsc
decydowała suma punktów.
Do eliminacji powiatowej zakwalifikowały się następujące grupy wiekowe:
szkoła podstawowa – Bystrzycki Konrad
gimnazjum
- Krysztofowicz Paweł
ponadgimnazjalne - Światęk Damian
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III miejsca a pozostali
uczestnicy nagrody i dyplomy za uczestnictwo . Nagrody ufundował Burmistrz Kłodawy.

BURMISTRZ
/-/JÓZEF CHUDY

