Sprawozdanie Burmistrza Kłodawy z działalności międzysesyjnej
oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Kłodawie .
________________________________________________________________
W okresie sprawozdawczym od 28 kwietnia 2011r. do 27 maja 2011r. realizowałem
następujące zadania :
I. Ustaliłem projekty uchwał Rady będące przedmiotem obrad IX– dzisiejszej sesji .
II. Ustaliłem sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej podjętych w trakcie obrad VIII sesji
W czasie obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Kłodawie, która odbyła się w dniu
29 kwietnia 2011r Rada Miejska w Kłodawie podjęła 6 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 okresie sprawozdawczym wydałem 5 zarządzeń
•
•
•
•
•

Nr 24/2011 z 29.04.2011 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania
konkursowego przy wyborze realizacji zadań publicznych Gminy Kłodawa
Nr 25/2011 z 6.05.2011 w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej
w Kłodawie i ustalenia stawki za dzierżawę
Nr 26/2011 z 13.05.2011 w sprawie wyrażenia zgody na ułożenie energetycznego przyłącza
kablowego
Nr 27/2011 z 16.05.2011 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Kłodawa za
2010 rok
Nr 28/2011 z 20.05.2011 w sprawie zmian w budżecie

V. W zakresie zamówień publicznych i funduszy unijnych
Zamówienia publiczne
1. 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 4 oferty, a za najkorzystniejszą uznano w dniu 5 maja ofertę złożoną przez:
P.P.H.U. „MISZBUD” J. Miszczak, Przybyłów 4, 62-600 Koło, z ceną ofertową za wykonanie
przedmiotu zamówienia w wysokości: 288.573,22 zł brutto (słownie: dwieście osiemdziesiąt
osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote i 22/100). Umowa z wybranym Wykonawcą
została podpisana w dniu 20 maja.

Fundusze europejskie
1. W dniu 9 maja Gmina Kłodawa otrzymała z Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu
Marszałkowskiego w Poznaniu informację o przyznaniu przez Sejmik Województwa
Wielkopolskiego dofinansowania do zadania pn. „Remont sali gimnastycznej przy Zespole
Szkół Nr 2 w Kłodawie”. Wysokość otrzymanej pomocy finansowej to kwota 100.000,00 zł.
2. W dniu 19 maja Gmina Kłodawa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 - 2013, Oś 4 Leader, Działanie 413, złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn.
„Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Zbójno drogą do zaktywizowania
społeczności wiejskiej”. Całkowita wartość wniosku to kwota: 44.303,81 zł, dofinansowanie
w wysokości: 25.000,00 zł, wkład własny stanowić będzie Fundusz Sołecki miejscowości
Zbójno.
3. W dniu 19 maja Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie przy pomocy i wsparciu merytorycznym
pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie, w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 - 2013, Oś 4 Leader, Działanie 413, złożył wniosek o dofinansowanie
projektu pn. „Organizacja imprez kulturalno-promocyjnych szansą na rozwój obszaru, promocję
regionu i podniesienie jakości życia społeczności lokalnej”, w ramach którego objęto
organizację Dni Soli, Dożynek Gminnych oraz obchody Światowego Dnia Turystyki. Całkowita
wartość wniosku to kwota: 51.755,10 zł, dofinansowanie w wysokości: 25.000,00 zł.
4. Trwają prace nad złożeniem przez Gminę Kłodawa wniosku o płatność do zrealizowanego
projektu pn. „Akademia samorządności – pamięć, aktywność, demokracja i dziedzictwo
historyczne – drogą do podnoszenia świadomości i jakości życia społeczności lokalnej”. Termin
złożenia wniosku o płatność upływa 30 maja.
5. Trwają prace nad przygotowaniem wniosków o dofinansowanie do II edycji Konkursu
„Pięknieje Wielkopolska Wieś” ogłoszonego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa
Wsi”. Termin złożenia wniosków o dofinansowanie upływa 3 czerwca.

V. Ponadto w okresie sprawozdawczym

1. W zakresie spraw mieszkaniowych
Dodatki mieszkaniowe
W miesiącu maju 2011r. zostało wypłaconych
24.390,66zł.

178 dodatków mieszkaniowych na kwotę

Sprawy lokalowe
W wykonaniu uchwały Nr 94/07 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 20 września 2007r.
i Zarządzenia Nr 1/2011r. Burmistrza Kłodawy z dnia 11 stycznia 2011r. został sprzedany
w drodze pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego lokal mieszkalny przy ulicy
3 go Maja 6/5 o pow. użytkowej 36,70m2.
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 88.840 zł.
.
2. W zakresie spraw samorządowych

Spotkania
19 maja 2011 r. odbyło się w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie spotkanie radnych
Rady Miejskiej w Kłodawie z przedstawicielami polsko-holenderskiej firmy RDH-ProjektanciUrbańsci.
Firmę RDH reprezentował prezes Huub Droogh oraz Sylwia Mikołajczak pracownik firmy
i jednocześnie tłumaczka.
Spotkanie dotyczyło wstępnych prac przygotowawczych do opracowania – uaktualnienia
kluczowych dokumentów według nowych przepisów :
- studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania gminy
- strategii rozwoju gminy.

17 maja 2011 r. w Domu Strażaka w Kłodawie odbył się zjazd Oddziału Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kłodawie.
W zjeździe wzięli udział delegaci reprezentujący 9 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu Gminy Kłodawa - zrzeszone w Oddziale Gminnym Związku, członkowie ustępujących
władz związku oraz zaproszeni goście. Uczestnicy zjazdu przyjeli sprawozdanie z działalności
Oddziału Gminnego Związku za minioną kadencję 2005-2010 i udzielił absolutorium ustępującemu
zarządowi. Dokonano wyboru władz Oddziału Gminnego Związku na kolejną kadencję.
Odznaczeni zostali dh Wojciech Matczak honorowym medalem im. Bolesława Chomicza oraz
Zdzisław Domański medalem „Wiecznie Czuwający”.

Kultura

W dniu 3 maja 2011 r. obchodziliśmy 220 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Uroczystości poprzedziła Msza Święta za Ojczyznę która odbyła się w kościele parafialnym p.w.
Wniebowzięcia NMP w Kłodawie, następnie uczestnicy uroczystości wraz z orkiestrą górniczą
"Solanie" przeszli na Plac Wolności. Nastąpiło tam uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem
w hołdzie Twórcom Ustawy Rządowej regulującej ustrój prawny Rzeczypospolitej Polskiej
uchwalonej 3 maja 1791 roku .

W dniu 15 maja 2011r. odbyło się V Krajowe 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 siedzibie Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego w Straszkowie naukowcy, producenci
i konsumenci spotkali się na seminarium, którego głównym hasłem było: „Rzepak = strategiczną
uprawą rzepaku”.
Finałowe spotkanie zostało przeniesione do Gminnego Ośrodka Kultury. Uroczystego
otwarcia V Krajowego Święta Kwitnącego Rzepaku dokonali zastępca dyrektor Departamentu
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego Marek Beer, członek
zarządu Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku Roman Białachowski, prezes zarządu KHBC
Józef Stec i Burmistrz Kłodawy Józef Chudy.

Po części oficjalnej dokonano dekoracji króla i królowej rzepaku, którymi zostali :pani Anna
Olczyk z Elizanowa Gmina Chodów i pan Henryk Tchórzewski prezes opolskiego związku
rewizyjnego skupiającego około 100 gospodarstw RSP z opolszczyzny, prezes grupy rzepakowej.
Ceremoniał koronacji rzepakowej królowej i króla przeprowadzony został w asyście i przy
artystycznej oprawie uczniów z Zespołu Szkół Nr 2 .
W tegorocznym Powiatowym Spotkaniu z Folklorem zaprezentowało się 15 zespołów
wokalnych, muzycznych i tanecznych. Wszyscy uczestnicy przeglądu obdarowani zostali aparatami
cyfrowymi, które ufundował Powiat Kolski. Gościnnie również wystąpiła orkiestra dęta z Czech.
Integralną imprezą był zorganizowany po raz drugi przez stowarzyszenie „Solna
Dolina” Jarmark Produktu Lokalnego, Tradycji i Partnerstwa. Na wydzielonym sektorze na
parkingu przy Gminnym Ośrodku Kultury, pod namiotami i na stolikach swoje osiągnięcia
i wyroby zaprezentowali wystawcy ludowi, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz
przedsiębiorców z terenu gmin Kłodawa, Przedecz i Chodów. Największym powodzeniem cieszyły
się stoiska serwujące specjały lokalnej kuchni. Uroczystości zakończył występ „gwiazdy wieczoru
Krystyny Giżowskiej”

W sobotę 21 maja 2011r. w Włocławskim Centrum Kultury odbył się X Ogólnopolski
Turniej tańca Nowoczesnego. W środowisku tancerzy amatorów, turniej cieszy się dużą
popularnością dlatego też były obecne formacje taneczne z całego kraju, z dużych i małych miast
Poznania, Bydgoszczy, Inowrocławia, Warszawy, Pabianic, Kołobrzegu, Międzyrzecza
Podlaskiego, Krzesina, Kłodawy i Stargardu Szczecińskiego.
Celem imprezy jest popularyzacja amatorskich zespołów tańca nowoczesnego, wymiana pomysłów
i doświadczeń w zakresie pracy z zespołami oraz konfrontacja dorobku artystycznego.
Rywalizacje odbywały się w trzech kategoriach: disco, hip-hop i inne formy tańca. Tancerzy
oceniało pięcioosobowe Jury: między innymi znana z programu You Can Dance jurorka Klaudia
Koruba, znany choreograf Artur Niezgoda.
Kłodawski zespół taneczny GAMA po raz kolejny wziął udział w turnieju i zdobył nagrody
w następujących kategoriach:
- w kategorii formacje disco do 11 lat GAMA DZIECI – II miejsce
- w kategorii formacje disco pow. 15 lat GAMA – II miejsce
- w kategorii duety disco pow. 15 lat – II miejsce
- w kategorii inne formy tańca pow. 15 lat – IV miejsce
- w kategorii mini formacje disco 12-15 lat – V miejsce
- w kategorii disco solo pow. 15 lat – VIII miejsce
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