Sprawozdanie Burmistrza Kłodawy z działalności międzysesyjnej
oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Kłodawie .
________________________________________________________________
W okresie sprawozdawczym od 28 marca 2011r. do 27 kwietnia 2011r. realizowałem
następujące zadania :
I. Ustaliłem projekty uchwał Rady będące przedmiotem obrad VIII– dzisiejszej sesji .
II. Ustaliłem sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej podjętych w trakcie obrad VII sesji
W czasie obrad VII sesji Rady Miejskiej w Kłodawie , która odbyła się w dniu 29 marca
2011r. Rada Miejska w Kłodawie podjęła 8 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

Zbycie nieruchomości
W wykonaniu uchwały Nr 10/10 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie na rzecz dotychczasowego
użytkownika wieczystego oraz Zarządzenia Nr 10/2011 Burmistrza Kłodawy z dnia 21 lutego
2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kłodawie na rzecz dotychczasowego
użytkownika wieczystego, w dniu 31.03.2011 r. został zawarty akt notarialny Rep. A 1496/2011
w sprawie sprzedaży na podstawie przepisów art. 32 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami na rzecz Andrzeja i Wandy małż. Węgielewskich własności
nieruchomości położonej w Kłodawie oznaczonej nr geod. 826/2 o powierzchni 0.0302 ha za cenę
brutto 4.907,70 zł (słownie: czterytysiącedziewięćsetsiedemzłotych70/100) w tym podatek VAT
stawka 23% - 917,70 zł.

IV. W okresie sprawozdawczym wydałem 8 zarządzeń
•
•
•

Zarządzenie nr 15/11 z 21.03.2011 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego
nauczycieli dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłodawa na rok 2011
Zarządzenie nr 16/11 z 23.03.2011 w sprawie wydzierżawienia placu targowego
Zarządzenie nr 17/11 z 30.03.2011 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Kłodawa za 2010 rok

•
•
•

•
•

Zarządzenie nr 18/11 z 30.03.2011 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej
położonej w Górkach
Zarządzenie nr 19/11 z 31.03.2011 w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu
najmu lokalu mieszkalnego oraz umorzenia odsetek
Zarządzenie nr 20/11 z 4.04.2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych Gminy Kłodawa przeznaczonych do powierzenia
organizacjom pozarządowym w 2011 roku
Zarządzenie nr 21/11 z 8.04.2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarzadzenie nr 22/11 z 12.04.2011 w sprawie rozłozenia na raty wierzytelnosci z tytułu
najmu lokalu mieszkalnego oraz umorzenia odsetek

V. W zakresie zamówień publicznych
Zamówienia publiczne i fundusze unijne
1. 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.
W wymaganym terminie wpłynęło osiem ofert, a za najkorzystniejszą w dniu 13 kwietnia
uznano ofertę złożoną przez Zakład Robót Wodno- Inżynieryjnych “WOD- INŻ” Andrzej
Gmur, siedziba: ul. Zakładników 17/19, 98-200 Sieradz, z ceną ofertową za wykonanie
przedmiotu zamówienia w wysokości: 311.732,51 zł brutto (słownie: trzysta jedenaście tysięcy
siedemset trzydzieści dwa zł i 51/100).
2. 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. W wymaganym terminie
wpłynęły cztery oferty.
Fundusze europejskie
1. W dniu 22 kwietnia Gmina Kłodawa złożyła wniosek do Departamentu Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na
dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości
Górki”.

VI. Ponadto w okresie sprawozdawczym
1. W zakresie spraw mieszkaniowych
W miesiącu kwietniu 2011r. zostało wypłaconych 175 dodatków mieszkaniowych na kwotę
23.984,23 zł

.
2. W zakresie spraw samorządowych

Oświata

W dniu 7 kwietnia 2011 r. o godz. 9.00 w Zespole Szkól Nr 1 w Kłodawie odbyły się eliminacje
gminne Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, którego celem jest
działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży szkolnej.
Konkurs przeprowadzony był w kategorii szkół podstawowych (kl.IV-VI) oraz gimnazjum.
Wyniki konkursu
W kategorii szkół podstawowych
I miejsce drużynowo zajęła Szkoła Podstawowa w Korzeczniku
Indywidualnie
I miejsce
Weronika Kubiak ze Szkoły Podstawowej w Korzeczniku
II miejsce
Adrian Okoński ze Szkoły Podstawowej w Korzeczniku
III miejsce
Agata Wodnicka ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłodawie
W kategorii gimnazjum
I miejsce drużynowo zajęło Gimnazjum Nr 3 w Rysinach Kolonii
Indywidualnie
I miejsce
II miejsce
III miejsce
-

Konrad Kołuda z Gimnazjum Nr 1 w Kłodawie
Katarzyna Maroszczyk z Gimnazjum Nr 3 w Rysinach Kolonii
Natalia Nowak z Gimnazjum Nr 3 w Rysinach Kolonii

Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe a wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy
uczestnictwa.
Zwycięskie drużyny reprezentowały naszą gminę w eliminacjach powiatowych zajmując
5 miejsca.
Burmistrz Kłodawy złożył do Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie wniosek
o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,6% rezerwy w roku 2011 z tytułu
dofinansowania remontów bieżących z przeznaczeniem na remonty bieżące w Zespole Szkół
Nr 1 w Kłodawie i Zespole Szkół Nr 2 w Kłodawie.

Solna Dolina
W dniach 15-17.04.2011 r. odbyły się w Kielcach III Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej
i Agroturystyki AGRORTAVEL, w których uczestniczyła LGD „Solna Dolina”. Uroczystego
otwarcia targów dokonali: podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jarosław
Wojtowicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Katarzyna Sobierajska,
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jakubas, wiceprezes Zarządu Targów Kielce
Bożena Staniak. W uroczystości jako gość uczestniczył przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP
Andrzej Hałasiewicz. Naszą Lokalną Grupę Działania oraz gminy wchodzące w skład
Stowarzyszenia: Kłodawa, Przedecz i Chodów reprezentowały na targach: Prezes Stowarzyszenia
P. Magdalena Bawej, Przewodnicząca Rady P. Kazimiera Wróblewska oraz P. Monika Jezierska,
które uczestniczyły konferencjach, wystawach, giełdach oraz wyjazdach studyjnych.
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