Informacja Burmistrza o stanie Gminy Kłodawa
na dzień 2 grudnia 2010r.
I. Ogólna charakterystyka gminy.
Kłodawa jest gminą miejsko-wiejską. Obszar gminy wynosi 12,844 ha, w tym miasta
432 ha.
W Gminie Kłodawa zamieszkuje ogółem 13 635 osób, w tym:
w mieście 6 877 osób, na terenie wsi 6 758 osób.
Gmina Kłodawa jest obszarem typowo rolniczym ze znaczną przewagą gruntów ornych,
wśród których dominują gleby III i IV klasy bonitacyjnej (około 75%). Główną rolę w gospodarce
Gminy odgrywa rolnictwo. Średnia wielkość powierzchni gospodarstwa rolnego to około 8ha.
Podatkiem rolnym opodatkowanych jest 2789 osób fizycznych z powierzchni 10.077ha.
Podatkiem rolnym od osób prawnych opodatkowanych jest 7 podmiotów zajmujących
powierzchnię 487 ha.
Podatkiem leśnym opodatkowanych jest 91 osób fizycznych z powierzchni 83,31ha oraz podatkiem
leśnym od osób prawnych opodatkowany jest 1 podmiot zajmujący powierzchnię 365 ha.
Podatkiem od nieruchomości opodatkowanych jest 1420 osób fizycznych oraz 47 podmiotów osób
prawnych.
Ogólna powierzchnia gruntu objęta podatkiem od nieruchomości to około 253 ha, z tego około 71
ha stanowią grunty będące w posiadaniu osób prawnych.
Według stanu na dzień 29 listopada 2010r. W prowadzonej przez Urząd Miasta i Gminy
w Kłodawie Ewidencji Działalności Gospodarczej zarejestrowanych jest 527 podmiotów.

Na terenie miasta i gminy znajduje się ogółem 220,6 km dróg z podziałem na
następujące kategorie:
- drogi krajowe
- 9km
- drogi wojewódzkie
- 15 km
- drogi powiatowe
- 67 km
- drogi zakładowe
- 3 km
- drogi gminne
-126,6 km
Na terenach wiejskich jest 113,9 km dróg gminnych o nawierzchniach:
- bitumicznej
- 27 km
- twardej nieulepszonej
- 28,2 km
- gruntowej wzmocnionej
- 58,7 km
W okresie minionej kadencji przybyło 8 km dróg o nawierzchni bitumicznej, a tym samym
zmniejszyła się o 8 km długość dróg gminnych o nawierzchni gruntowej wzmocnionej.
Na terenie miasta jest 12, 7 km dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych o nawierzchniach:
- bitumicznej
-3,3 km
- twardej ulepszonej
-1,8 km
- gruntowej wzmocnionej
-7,6 km
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II. Jednostki organizacyjne Gminy
Gmina nałożone na nią zadania wykonuje poprzez swe jednostki organizacyjne, którymi są:
1/ Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie,
2/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie,
3/ Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie,
4/ Biblioteka Publiczna w Kłodawie,
5/ Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie,
6/ Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie,
7/ Zespół Szkół Nr 1 w Kłodawie,
8/ Zespół Szkół Nr 2 w Kłodawie,
9/ Gimnazjum Nr 3 w Rysinach Kolonii,
10/ Szkoła Podstawowa w Górkach,
11/ Szkoła Podstawowa im. Gen. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej,
12/ Szkoła Podstawowa w Lubońku,
13/ Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Dębinie,
14/ Przedszkole Nr 1 im. Jana Brzechwy w Kłodawie.

III. Plany zagospodarowania przestrzennego i inne programy.
Rozwój miasta i gminy określają uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie. Uchwałami o szczególnym
znaczeniu są:
–
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kłodawa uwzględniający
tereny pod działalność handlowo – usługową oraz przemysł,
–
strategia Rozwoju Gminy Kłodawa,
–
plan Rozwoju Lokalnego Gminy Kłodawa
–
lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kłodawa
–
Program Ochrony Środowiska
–
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
–
Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „Kolski Region Komunalny”
na lata 2009 – 2012 z perspektywą na lata 2013 – 2016 wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko.
W czasie ostatniej kadencji uchwalono jedną aktualizację istniejącego planu
w miejscowości Zbójno dostosowując plan miejscowy do aktualnych potrzeb inwestora
związanego z eksploatacją kruszyw.
Kolejnym dokumentem planistycznym jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy. Jest to opracowanie składające się z części mapowej i opisowej,
wskazujące w ogólnym kształcie kierunki rozwoju gminy, jej sposób zabudowy oraz wyznaczenie
nowych terenów budowlanych.
Dzięki posiadanym dokumentom planistycznym gmina jest przygotowana na przyjęcie nowych
inwestorów składających propozycje wszelkiego rodzaju inwestycji.
W rejonie Kopalni Soli oraz w Pomarzanach istnieją rezerwy terenów zabezpieczonych
w planach miejscowych pod usługi komercyjne i działalność gospodarczą. Z uwagi na dużą
powierzchnię tych terenów mogą to być obiekty kubaturowe o dużej powierzchni zabudowy.
W ostatnim okresie obserwujemy zmniejszenie intensywności nowej zabudowy, zarówno
mieszkaniowej jaki i usługowej mimo dużych rezerw wolnych terenów budowlanych, które
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znajdują się w rejonie ulic: Zawodniej, Barbary, Gruntowej, Cegielnianej i Orzeszkowej.
Na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową dopuszcza się lokalizację obiektów
usługowych, nie stanowiących uciążliwości dla sąsiedniej zabudowy.
Taka elastyczność zasad planistycznych rozwiązuje problem dla małych przedsiębiorców, którzy
na wolnych działkach budowlanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową mogą
lokalizować np. obiekty handlowe lub małe zakłady usługowe. Wadą istniejących dokumentów
planistycznych jest ich wiek.
Studium z 1998 r. i miejscowy plan zagospodarowania przestrz. z 2001 r. wymagają już
aktualizacji celem dostosowania ich do postępujących przemian społecznych.
IV. Budżet Gminy Kłodawa w latach 2006-2010

1.Dochody budżetu Gminy Kłodawa w latach 2006-2010 przedstawiają się następująco:

Dochody

Ogółem

2006
2007
2008
2009
2010

23 121 067
23 645 530
27 278 154
27 668 542
28 313 705

Dochody
własne
10 475 975
10 356 733
12 383 468
11 614 140
11 446 523

Dotacje

Subwencje

Dynamika

5 518 878
5 303 975
6 055 498
5 252 914
5 833 789

7 126 214
7 984 822
8 839 188
10 798 488
11 033 393

x
100,90
116,91
101,43
102,33

Udział
dochodów
własnych
w
dochodach
ogółem
45,30
43,04
45,39
41,97
40,42

Powyższe zestawienie wskazuje na ciągłe zwiększanie się dochodów ogółem. Maleje natomiast
udział dochodów własnych tj dochodów pochodzących przede wszystkim
z podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
i prawnych.
Dotacje utrzymywały się na porównywalnym poziomie, natomiast subwencje z roku na rok są coraz
wyższe. W 2006 subwencje stanowiły 30,82% dochodów a w 2010 stanowią 38,96% dochodów.
2.Wydatki budżetu Gminy w latach 2006-2010
Wydatki

Ogółem

Wydatki
bieżące

Wydatki
na
inwestycje

Dynamika

2006
2007
2008
2009
2010

21 549 453
23 331 007
30 094 613
30 194 781
32 937 640

20 356 754
21 066 393
22 983 311
23 737 781
29 674 640

1 192 699
2 264 614
7 111 302
6 458 000
3 263 000

X
108,26
128,98
100,33
109,08
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Wydatki
na
inwestycje
%
5,53
9,70
23,62
21,38
9,90

Wydatki
bieżące %
94,47
90,30
76,38
78,62
90,10

Wzrost wydatków bieżących to przede wszystkim zwiększenie wydatków na wynagrodzenia
i pochodne ale także koszty energii elektrycznej, ogrzewania, wzrost dotacji dla stowarzyszeń
prowadzących działalność oświatową.
Przy ogólnym wzroście wydatków należy podkreślić wysoki poziom zaangażowanych środków w
wydatki majątkowe.
W latach 2007-2010 na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 19 096 916,00.
Najwięcej w latach 2008 i 2009. To wtedy przebudowano wiele dróg gminnych, budowano
kanalizację sanitarną i deszczową , wodociągi, dwa boiska, przekazano pomoc dla powiatu na
budowę dróg, wyremontowano przedszkole Nr 1 .
3.Zadłużenie Gminy w latach 2006-2010
Zadłużenie Gminy na koniec 2006r wyniosło 2 659 420,28 a na koniec grudnia 2010r wyniesie
10 577 943,93.
Harmonogram spłat zobowiązań w latach następnych przedstawia się następująco:
Rok

Raty kapitałowe
Odsetki

2010

1 648 689,10
540 000,00

2011

3 668 568,00
480 000,00

2012

953 784,00
300 000,00

2013

953 784,00
250 000,00

2014

953 784,00
200 000,00

2015

953 784,00
150 000,00

2016

953 784,00
80 000,00

2017

953 784,00
50 000,00

2018

901 243,93
40 000,00

2019

285 428,00
30 000,00

Aby móc przeprowadzić tak szeroki zakres inwestycji przy braku dochodów własnych zaciągnięto
kredyty inwestycyjne m. in. na:
-zakup nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową 422 430,00
-budowę drogi Krzykosy – Dąbrówka
240 127,00
-budowa ulic. A.Mickiewicza i J.Słowackiego
379 709,00
-budowa drogi Straszków- Straszkowek(pomoc finansowa)
395 240,00
-budowa drogi Krzykosy – Bierzwienna (pomoc finansowa)
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300 000,00

-budowa drogi Dębina-Leszcze
-budowa drogi Marynki-Korzecznik Parcele
-budowa drogi przez wieś Korzecznik
-przebudowa drogi Kłodawa-Głogowa-Zbójno
-budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej
-budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu ul.Warszawska
i Przedecka
-uzbrojenie terenu pod zabudowę mieszkaniową
-budowa boisk Orlik
-remont i przebudowa GOK
-remont przedszkola

152 695,78
779 617,68
183 206,94
471 295,47
3 900 000,00
680 736,99
580 080,93
1 289 267,78
250 000,00
660 000,00

W 2010 zaciągnięto kredyt 2 500 000,00 zaplanowany w budżecie Gminy. Jego spłata nastąpi po
otrzymaniu środków wg umowy o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej
i deszczowej w Kłodawie.

V. I n w e s t y c j e
1. Boisko wielofunkcyjne
Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół nr 2 oddane do użytku w 2008 r. to obiekt sportowy,
który spełnia rolę boiska do piłki siatkowej, koszykówki, piłki ręcznej oraz do gry w tenisa
ziemnego. Nawierzchnia z trawy syntetycznej, krótkiej charakteryzuje się trwałością, odpornością
na warunki atmosferyczne, zwiększonym poziomem bezpieczeństwa użytkowników na co wpływ
ma starannie dobrany układ poszczególnych warstw nawierzchni i podbudowy, możliwością
wykorzystania boiska przez cały rok w sposób higieniczny dla użytkowników, efektywnym
wyglądem, a także ciekawą kolorystyką co ma znaczenie przy kształtowaniu estetyki obiektów
sportowych. Podkreślenia wymaga fakt, iż obiekt został wybudowany przez miejscowy Zakład
Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie. Wartość inwestycji wyniosła 340 300 zł .

2. Obiekty sportowe – Orlik 2012
Kompleks boisk „Orlik 2012” zrealizowano w 2008 r. w ramach ogólnopolskiego programu
rządowego. Boiska zlokalizowano przy ul. Cegielnianej celem udostępnienia go dla uczniów
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie.
W skład kompleksu wchodzą:
boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej o wym. 30 x 62 m ,
boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z poliuretanu o wym. 30x50 m,
parking i dojazdy z kostki betonowej o powierzchni – 1362 m
budynek szatniowo – socjalny o powierzchni użytkowej – 89,70 m2 .
Obiekt zapewnia mieszkańcom możliwość aktywnego uprawiania sportu niemalże w ciągu całego
roku oraz niezależnie od statusu majątkowego gdyż nie są pobierane żadne opłaty za użytkowanie.
Ogólna wartość obiektu – 1 988 000 zł
3. Remont Przedszkola nr 1 w Kłodawie
Inwestycja zrealizowana w okresie wakacyjnym bieżącego roku. Zakres prac obejmował: wymianę
instalacji elektrycznej, c.o., w części instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej. Z uwagi na
dostateczny stan konstrukcji budynku roboty budowlane wewnętrzne polegały na wymianie
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tynków, posadzek, wykładzin ściennych z płytek ceramicznych, wymianie stolarki drzwiowej
i okiennej oraz robót malarskich. Roboty zewnętrzne polegały na ociepleniu dachu styropianem
wraz z nowym pokryciem i wymianą obróbek blacharskich. Wymieniono również elementy
zagospodarowania terenu: nawierzchnie z płyt betonowych zostały zastąpione kostką brukową, od
strony frontowej wymieniono ogrodzenie. Wartość inwestycji wyniosła 1 125 469 zł .
4. Plac zabaw przy ul. Kościuszki
W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego doprowadzono wygląd i układ funkcjonalny placu
zabaw do współczesnych standardów. Wymieniono ogrodzenie całej działki, wyposażono plac
w nowe sprzęty do zabaw dla dzieci, a także zagospodarowano plac nowymi nasadzeniami zieleni
i nowe ławki parkowe. Ogółem nakłady inwestycyjne wyniosły w 2010 r. – 131 925 zł
5. Rozbudowa i remont budynku GOK
Inwestycję zrealizowano cyklu dwuletnim 2009 – 2010 w ramach której powstała dobudowa
o powierzchni użytkowej 256 m2 , w której zlokalizowano pomieszczenia biurowe, sanitarne
i zaplecze szatniowe dla występujących na scenie. Zakres rzeczowy obejmował również remont
kapitalny istniejącej części budynku wraz z adaptacją pomieszczeń strychowych na potrzeby sali
prób tanecznych, dobudowę klatki schodowej na potrzeby nowej komunikacji pionowej,
przebudowę holu wejściowego, ocieplenie ścian i stropodachu, wymianę stolarki drzwiowej
i okiennej, wymianę posadzek i okładzin ściennych. Przebudowano salę kinową uzyskując
zwiększoną powierzchnię poprzez likwidację pomieszczeń gospodarczych oraz wybudowanie
antresoli balkonowej, gdzie zlokalizowano dodatkowe miejsca siedzące. Oprócz wymiany
wewnętrznych instalacji budynku dodatkowo dokonano montażu instalacji centralnego odkurzacza
i monitoringu budynku.
Ogólna wartość inwestycji – 2 150 007 zł .

VI. Drogi i ulice
rok 2007
1. " PRZEBUDOWA ULIC MICKIEWICZA I SŁOWACKIEGO W KŁODAWIE " - na
długości w/w ulic tj. 450 mb wykonano nawierzchnię bitumiczną a na powierzchni 437,30 m2
wykonano chodniki o nawierzchni z kostki brukowej. Koszt robót wyniósł 469.437,29 zł brutto.
2. BUDOWA DROGI KRZYKOSY-DĄBRÓWKA" - na długości 1050 mb wykonano
nawierzchnię bitumiczną. Koszt realizacji zadania wyniósł 385.734,26 zł, w tym dofinansowanie
z środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wynosiło 71.500 zł.
3. Zostało podpisane porozumienie z Powiatem Kolskim na wspólne finansowanie kosztów
związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej na przebudowę drogi nr 3401 P KłodawaPrzedecz-Rybno. Partcypacja Gminy Kłodawa w kosztach realizacji w/w zadania wynosić będzie
30.000 zł.
4. Została wykonana przebudowa drogi powiatowej Straszków- Straszkówek na dł.2.584 km
w realizacji której Gmina Kłodawa partycypowała w wysokości 40 % wartości kosztów inwestycji.
Wartość zadania 552.369,15 zł, koszt partycypacji Gminy 220.947,66 zł
5. Została wykonana przebudowa drogi powiatowej w Wólce Czepowej. Na dł. 1 km wykonano
nawierzchnię bitumiczną. Koszt zadania wyniósł 416.950,29 zł. Gmina Kłodawa partycypowała
w kosztach realizacji zadania w wys. 40 % kosztów realizacji inwestycji tj. w wys.166.780,12 zl
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6. Wykonano budowę chodnika przy ul. Łęczyckiej w Kłodawie na dł. 598 mb. Gmina
partycypowała w kosztach budowy w wysokości 40%. Koszt zadania 143.948,01, udział Gminy
57.579,20 zł
7. wykonano na drodze wojewódzkiej- ul. Dąbskiej w Kłodawie przebudowę chodnika na dł. 685
mb i budowę miejsc postojowych dla samochodów na dł. 165 mb. Gmina partycypowała w
kosztach realizacji w/w zadania w wysokości 35.000 zl. Ponadto po dokonanych uzgodnieniach na
własny koszt Gmina wykonała budowę chodnika na ul. Dąbskiej w kierunku ul. Gruntowej na dł.
41 mb za kwotę 9.250 zł oraz dodatkowe miejsca postojowe na pow. 65 m2 w wys. 7.795,98 zł.
8. wybudowano z kostki brukowej parking należący do Gminy Kłodawa i wjazd do Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Kłodawie od strony ul. Kościelnej. Koszt 39.995,13 zł.
rok 2008
1. "Przebudowa drogi gminnej przez wieś Korzecznik" na dł. 764 mb wykonano nawierzchnię
bitumiczną. Koszt robót wyniósł 183.206,94 zł
2. "Budowa drogi gminnej Marynki-Korzecznik Parcele-gr. Gminy Babiak" na dł. 2.205 km
wykonano nawierzchnię bitumiczną. Koszt robót 769.613,68 zł.
3. W m. Zbójno -na dł. 350 mb wykonano nawierzchnię bitumiczną. Koszt robót 100.994,52 zł.
4. ul. 11 Listopada w Kłodawie - na dł. 350 mb wykonano nawierzchnię bitumiczną. Koszt robót
147.663,57 zł.
5. "Przebudowa drogi gminnej Kłodawa-Głogowa-Zbójno" - na dł. 2.760 km wykonano
nawierzchnię bitumiczną. Koszt robót 493.378,47 zl.
6. "Przebudowa drogi gminnej Dębina-Leszcze" - na dł. 807 mb wykonano nawierzchnię
bitumiczną. Koszt robót 254.645,78 zł.
7. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3407P Krzykosy-Bierzwienna" o dł. 3.865 mb - został
wykonany I etap robót na tej drodze. Na dł. 2.565 km dokonano poszerzenia jezdni a na dł. 1300
mb nową nawierzchnię bitumiczną. Koszt robót wyniósł 749.622,05 zł. Partycypacja gminy
wynosiła 300.000 zł.
8. Wymieniono nawierzchnię parkingu przy ul. Boh. Września w Kłodawie. Na powierzchni 179
m2 położono kostkę brukową. Koszt 20.720,59 zł.
9. Wykonano parking wraz z dojazdem-dojściem z kostki brukowej ( od strony ul. Al.1000 lecia )
do boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 2 w Kłodawie. Koszt.25.000 zł.
rok 2009
1."Przebudowa drogi gminnej Cząstków-Bierzwienna Długa" - na długości 1.120 mb.
wykonano nawierzchnię bitumiczną. Koszt 463.234,22 zł.
2. wykonanie zatoki postojowej przy ul. Boh. Wrześ.z kostki granitowej na powierzchni 108 m2.
Koszt 26.296,06 zł.
3.”Przebudowa drogi powiatowej nr 3407 P Krzykosy - Bierzwienna“ o dł. 3.865 mb II etap
budowy. Wykonano nawierzchnię bitumiczną. Koszt 867.332,12 zł . Partycypacja Gminy
w kosztach realizacji zadania wynosiła 346.932,85 zł.
3. remont chodnika przy ul. Boh. Września na pow. 123,08 m2. Wykonano nawierzchnię łączoną
z płytek chodnikowych betonowych z kostką granitową. Koszt 37.667,52 zł.
4.wykonano dokumentację techniczną dla zadania pn."Budowa obwodnicy z północy na południe
dla miasta Kłodawy" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Koszt zadania 149.000 zł.
rok 2010
1.Wykonano remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych techniką podwójnego sprysku emulsją
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modyfikowaną z podwójnym zasypaniem grysem o frakcji 2-5 mm wraz z remontem cząstkowym
nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi w m. Cząstków – pow. 932 m2 m.
Rysiny Kol. - pow.1.944,50 m2 .Koszt wg umowy 61.562,91 zł.
2.Na podstawie porozumienia zawartego w m-cu czerwcu ze Spółdzielnią Mieszkaniową z siedzibą
w Kole zostało zrealizowane wspólnie zadanie pn. Wymiana nawierzchni chodnika na kostkę
brukową przy ul. Boh. Września 3,5, 7 w Kłodawie,". Na powierzchni 300 m2 została założona
kostka brukowa. Materiał (kostkę brukową i obrzeża ) do realizacji zadania dostarczyła
Spółdzielnia. Koszt ze strony Gminy wyniósł 7.820,12 zł.
3.Wykonano remont odcinka nawierzchni ulicy z kostki kamiennej nieregularnej przy ul. Górniczej
w Kłodawie. Koszt 21.135,90 zł.
4.Wykonano wymianę nawierzchni chodnika na kostkę brukową przy ul. Kapicy 1 w Kłodawie na
powierzchni 33,8 m2. Koszt 4.973,79 zł.
5.Wykonano wymianę nawierzchni chodnika na kostkę brukową przy ul. Boh. Września
w Kłodawie na powierzchni 28 m2. Koszt 4.604,21 zł.
6. Gmina Kłodawa zawarła porozumienie z Gminą Przedecz i Powiatem Kolskim na finansowanie
kosztów związanych z "Przebudową drogi powiatowej nr 3401P Kłodawa-Przedecz-Rybno". Koszt
zadania 15.490.881,92 zł. W tym dofinansowanie ze środków unijnych w wys. 6.562.413,28 zł.
Udział finansowy Gminy Kłodawa w realizacji tego zadania wynosi 2.057.119,17 zł. Zadanie
w trakcie realizacji. Zakończenie robót zgodnie z umową -listopad 2011r.

VII. Ochrona Środowiska.
Inwestycje gminne w latach 2007 – 2010 ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w z zakresu
ochrony środowiska.
1. Gospodarka wodno – ściekowa,
Rok 2007
1. Remont sieci wodociągowej w ulicach Mickiewicza i Słowackiego w miejscowości Kłodawa - 59 712,50 złotych
2. Budowa studni głębinowej w m. Cząstków.
Inwestycja polegała na budowie studni głębionych oznaczonych nr A-24 i A-25. Został ona przeprowadzona w roku 2007 i 2008. W wyniku inwestycji zostały wykonane kompletne ujęcia wody
podziemnej. Całkowita wartość inwestycji wyniosła: studnia A- 24 – 99 156,63 zł brutto, studnia A25 - 64 904, zł brutto. Na realizację inwestycji wykorzystano środki własne Gminy Kłodawa oraz
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie.
3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dębina.
Wykonano sieć o długości 880 m, liczba przyłączy – 5. Łączna wartość inwestycji wyniosła 104
825,89 zł. Inwestor gmina Kłodawa. Środki z budżetu Gminy.
4. Budowa sieci wodociągowej w ulicach Niezłomnych i Zielona w mieście Kłodawa.
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Inwestor Gmina Kłodawa. Inwestycja ta polegała na budowie sieci wodociągowej w/w ulic
w Kłodawie i obejmowała budowę sieci wodociągowej rozdzielczej bez przyłączy o łącznej długości 386,0 mb. Środki z kredytu. Łączna wartość inwestycji – 53 916,50 zł.

5. Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowej na budowę wodociągu w Janczewach.
Planowana budowa sieci wodociągowej jest inwestycją liniową, przebiegającą wzdłuż dróg gminnych gruntowych oraz przez tereny należące do prywatnych właścicieli i po wykonaniu będzie stanowiła uzupełnienie istniejącej sieci wodociągowej. Łączna długość sieci wodociągowej z rur ciśnieniowych PVC 90 mm wynosi 4549 m, natomiast przyłączy wodociągowych z rur PE 32 – 50
mm w ilości 14 sztuk, o długości – 1099m – Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizacja inwestycji nastąpi w roku 2010.

Rok 2008
1. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami dla terenu przewidzianego pod zabudowę mieszkaniową w Kłodawie.
W roku 2008 Gmina Kłodawa wykonała inwestycję polegającą na budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami dla terenu przewidzianego pod
zabudowę mieszkaniową w Kłodawie. Inwestorem była Gmina Kłodawa. Łączna wartość inwestycji wyniosła 592,58 tys zł.
2. „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w mieście Kłodawa”.
Inwestycja realizowana w latach 2008 – 2010. Projekt przewiduje objęcie zbiorowym systemem odprowadzenia ścieków sanitarnych ok. 1084 stałych mieszkańców aglomeracji, Wykonana sieć kanalizacji sanitarnej będzie obsługiwała budynki jednorodzinne i budynki użyteczności publicznej w
Kłodawie. W trakcie inwestycji wykonano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej o
długości kolektorów 8,6007 km wraz z przepompownią ścieków oraz sieć kanalizacji deszczowej o
długości 4,413 km wraz z dwoma urządzeniami podczyszczającymi ścieki deszczowe składającymi
się z: piaskownika, separatora, studni kontrolnej i wylotu. Gmina Kłodawa podpisała w dniu 6 października 2010 roku umowę o dofinansowanie inwestycji ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wartość dofinansowania 2 621 922,41 zł.
3. Budowa kanalizacji w ulicy warszawskiej
Wykonano 159 mb sieci kanalizacji sanitarnej. Łączna wartość inwestycji 191 936,06 zł.
4. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Przedeckiej.
Łączna wartość inwestycji – 506 935,33 zł. Wykonano 353 mb sieci i 375 mb przyłączy.
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2. Gospodarka odpadami.
L.p Nazwa zadania
.

1

2

3

4

Termin
realizacji

Koszty
Źródła
poniesione
w finansowania
latach 2007 2008
[zł]

Zakup
samochodu
z
urządzeniem HDS do zbiórki
2007
surowców wtórnych (dotacja
dla ZBIUK)

59354,00

GFOŚ

Zakup pojemników na odpady
komunalne (100 sztuk poj. 2007
120 litrowych)

7564,00

GFOŚ

Zakup
pojemników
surowce wtórne
(1 pojemnik siatkowy)

841,80

GFOŚ

9867,00

GFOŚ

na
2007

Zakup
pojemników
na
surowce
wtórne
(5
pojemników siatkowych i 5 2008
typu dzwon do zbiórki szkła)

5

Zakup
worków
selektywnej zbiórki

do

2008

1744,11

GFOŚ

6

Dotacja dla
przygotowanie
zbiórki ZSEiE

na
do 2008

9541,92

GFOŚ

115 000,00

GFOŚ

Zakup pojemników na odpady
komunalne (100 sztuk poj. 2009
120 litrowych)

8 479,00

GFOŚ

Zakup pojemników na odpady
komunalne (100 sztuk poj. 2010
120 litrowych

7564,00

Budżet Gminy

Zakup Ciągnika do Zarządu
Budynków
i
Usług 2010
Komunalnych

137 860,00

Budżet Gminy,
PROW

7

8

9

10

ZBIUK
placu

Zakup samochodu marki
SCANIA
do
zbiórki
zmieszanych
odpadów 2009
komunalnych

10

11

Zakup
pojemników
do
selektywnej zbiórki 16 szt., w
tym ( 7 pojemników na
odpady
typu
PET,
7 2010
pojemników typu dzwon na
szkło, 2 pojemnik typu dzwon
na papier )

20640

Budżet Gminy
PROW

3. Termomodernizacja budynków mieszkalnych
Rok 2008
W roku 2008 dokonano termomodernizacji następujących budynków komunalnych: nr 4 i 6 przy
ulicy 3 Maja, nr 4,6 i 8 przy ul. Armii Krajowej, nr 1, 2, 6, 8, 10 przy ulicy H Dąbrowskiego, nr 2i3
przy ulicy Wł. Jagiełły, nr 42 i 50 przy ulicy K.S Wyszyńskiego oraz budynek w Bierzwiennej
Długiej Kolonii 115. Koszt zadania wyniósł 259 547,28 zł w tym wartość udziału Gminy Kłodawa
– 129 207,76 zł
Rok 2009
W roku 2009 dokonano termomodernizacji następujących budynków komunalnych: nr 2 przy ulicy
3 Maja, przy ulicy Boh. Września 9, nr 2 i 8 przy ulicy H. Dąbrowskiego, nr 4i6 przy ul.
Władysława Jagiełły, nr 1 przy ulicy Górnicza 1 oraz nr 44 przy ulicy Kard. St. Wyszyńskiego.
Koszt zadania wyniósł 128 217,15 zł w tym udział Gminy Kłodawa 61 815,00 zł
Rok 2010
W roku 2010 dokonano termomodernizacji następujących budynków komunalnych: nr 46 i 50 przy
ulicy Kard. St. Wyszyńskiego, nr 2 przy ulicy J. Grzymskiego, nr 7 przy ulicy Boh. Września, nr 22
przy Al. 1000 – lecia 22, nr 12 przy ulicy T. Kościuszki, nr 3 przy ulicy Kapicy. Koszt zadania
wyniósł 33 682,19 zł w tym udział Gminy Kłodawa 19 589,56 zł.
4. Nagrody i wyróżnienia zdobyte przez gminę w latach 2006 – 2008.

Gmina Kłodawa jest gminą, dla której promowanie obywatelskich postaw
proekologicznych ma fundamentalne znaczenie. Podejmowane są innowacyjne projekty dotyczące
rozwiązań technicznych i inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska, jak i przedsięwzięcia z
zakresu edukacji ekologicznej. W roku 2005 Gmina Kłodawa przystąpiła do VII Edycji
Narodowego Konkursu Ekologicznego „ Przyjaźni środowisku” w kategorii SAMORZĄD
PRZYJAZNY ŚRODOWISKU, podkategoria GMINA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU.
Narodowy Konkurs Ekologiczny "Przyjaźni Środowisku" organizowany jest już od ośmiu lat pod
Patronatem Honorowym Prezydenta RP. Idea Konkursu opiera się na założeniu, że promowanie
obywatelskich postaw proekologicznych ma równie fundamentalne znaczenie jak wdrażanie
przyjaznych środowisku technologii, toteż w Konkursie oceniane są zarówno innowacyjne projekty
dotyczące rozwiązań technicznych i inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska, jak i
przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej, co z roku na rok przyciąga coraz większą rzeszę
samorządów, przedsiębiorstw, placówek edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych.
Podstawowym celem Konkursu jest popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska
naturalnego. Ponadto Konkurs ma za zadanie wyróżniać podmioty zaangażowane w edukację
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ekologiczną wśród dzieci i młodzieży, społeczności lokalnych, promować nowatorskie rozwiązania
mające istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego.
W roku 2006 Gmina Kłodawa uzyskała po raz pierwszy tytuł „GMINA PRZYJAZNA
ŚRODOWISKU”
W roku 2008 Gmina Kłodawa złożyła po raz kolejny wniosek o przedłużenie tytułu.
Wniosek ten został poparty następującymi inwestycjami w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej
w mieście i gminie Kłodawa::
1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dębina,
2. Budowa sieci wodociągowej w ulicach Niezłomnych i Zielona w miejscowości Kłodawa,
3. Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowej na budowę wodociągu w Janczewach,
Ponadto Gmina Kłodawa podjęła w roku 2008 szereg inwestycji w zakresie rozbudowy sieci
kanalizacji sanitarnej, takie jak:
4. Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Kłodawie,
5. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z
przyłączami dla terenu przewidzianego pod zabudowę mieszkaniową w Kłodawie.
Dzięki tym inwestycjom możliwe będzie w roku 2010 ujęcie prawie 100% mieszkańców miasta
Kłodawy w system zbiorczej kanalizacji sanitarnej.
Gmina Kłodawa dokonała również inwestycji w zakresie gospodarki odpadami, poprzez zakup
pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz pojemników o pojemności 120l do zbiórki
odpadów komunalnych.
Ponadto został opracowany projekt dokumentacji techniczno – projektowej remontu i modernizacji
budynku Przedszkola nr 1 przy ul. Boh. Września w Kłodawie – termomodernizacja obiektu.
W projekcie tym przewidziano kolektory słoneczne jako źródło Ciepłej wody użytkowej.
W roku 2008, jak i w latach poprzednich, zostały przeprowadzone działania nie inwestycyjne w
zakresie rozwoju ekologii i ochrony środowiska, jak chociażby Gminna Olimpiada Ekologiczna czy
udział w akcji Sprzątanie Świata.
Podjęcie przez Gminę Kłodawa szeregu inwestycji w zakresie ochrony środowiska w roku 2008,
pozwoliło na uzyskanie w X Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”
dożywotniego tytułu MECENAS POLSKIEJ EKOLOGII dla Gminy Kłodawa. Przyznanie tytułu
nastąpiło z rąk Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego podczas uroczystej gali w Warszawie w dniu
6 lutego 2009r.

VIII. Gospodarka nieruchomościami
2007 rok
Na rzecz gminy został nabyty grunt o łącznej powierzchni 0.5745 ha za kwotę 8.949,00 zł
z przeznaczeniem pod poszerzenie pasów drogowych we wsiach: Pomarzany, Dąbrówka,
Korzecznik i Dzióbin oraz nabyto do gminnego zasobu nieruchomości grunt o powierzchni 2.8162
ha za kwotę 422.430,00 zł położony w Kłodawie.
Decyzją podziałową przejęto na rzecz gminy grunt o powierzchni 0.3021 ha z przeznaczeniem pod
poszerzenie drogi gminnej w Korzeczniku za odszkodowaniem w wysokości łącznie 4.531,50 zł.
Sprzedano na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowe
położone w Lubońku gm. Kłodawa ozn. nr geod. 30/2 o pow. 0.6500 ha za kwotę 12.919,80 zł
(łącznie z podatkiem VAT 22%) i ozn. nr geod. 30/4 o pow. 0.6000 ha za kwotę 12.419,60 zł
(łącznie z podatkiem VAT 22%).
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2008 rok
Na rzecz gminy został nabyty grunt o łącznej powierzchni 0.6837 ha za kwotę 10.255,50 zł
z przeznaczeniem pod poszerzenie pasów drogowych we wsiach: Dąbrówka, Korzecznik i Dzióbin.
Została sporządzona umowa użyczenia, na podstawie której Gmina Kłodawa przejęła w bezpłatne
użyczenie nieruchomość położoną w Cząstkowie ozn. Nr geod. 372 o pow. 1.0300 ha
przeznaczeniem na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem socjalnym.
2009 rok
Decyzjami podziałowymi przejęto na rzecz Gminy Kłodawa grunt o powierzchni 0.1748 ha
z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej w Cząstkowie za odszkodowaniem w wysokości
łącznie 6.992,00 zł.
Sprzedano na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych udział wynoszący 231/1155
części we własności nieruchomości położonej w Kłodawie oznaczonej nr geodezyjnym 1313/2
o powierzchni 0.1558 ha za łączną kwotę 4.936,12 (łącznie z VAT 22%).
Sprzedano na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego nieruchomość gruntową położoną
w Kłodawie ozn. nr geod. 344/5 o pow. 0.6545 ha za kwotę 60.207,00 zł (łącznie z podatkiem VAT
22%).
Zostało zniesione sołectwo Straszków - część zniesionego sołectwa o powierzchni 208.4568 ha
przyłączono do sołectwa Wólka Czepowa a drugą część o powierzchni 46.6700 ha do sołectwa
Podgajew.
Dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5 nieruchomości
położonych w Kłodawie o łącznej powierzchni 0.2988 ha za kwotę 2.108,00 zł.
2010 rok
Na rzecz gminy zostało nabytych 0.1243 ha gruntów za kwotę 4.972,00 zł z przeznaczeniem pod
poszerzenie pasa drogowego we wsi Cząstków.
Nabyto od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomość gruntową położoną w Wólce Czepowej
oznaczoną numerem geodezyjnym 28/12 o powierzchni 0.0416 ha oraz nieruchomość gruntową
położoną w Straszkowie oznaczoną numerem geodezyjnym 61/2 o pow. 0.1344 ha. Opisane
nieruchomości zostały nabyte nieodpłatnie z przeznaczeniem na cele wiązane z inwestycjami
infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych gminy w zakresie usuwania
i oczyszczania ścieków komunalnych.
Dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 8 nieruchomości
położonych w Kłodawie o łącznej powierzchni 0.4193 ha za kwotę 6.785,67 zł.

Sprzedaż

lokali

W okresie od 5.12.2006r. do 27listopada 2010r. Gmina Kłodawa prowadziła
sukcesywnie sprzedaż lokali mieszkalnych . Ogółem w tym okresie zostało sprzedanych 123 lokale
mieszkalne, w tym 114 lokali zostało zbytych w trybie bezprzetargowym na rzecz poszczególnego
najemcy, 9 lokali zostało sprzedanych w trybie przetargowym. Łączna kwota ze sprzedaży lokali
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mieszkalnych wynosi 1 560 503,20 zł.
Oprócz sprzedanych lokali mieszkalnych zasoby mieszkaniowe stanowiące własność gminy
Kłodawa wynoszą 555 lokali mieszkalnych w tym 26 lokali socjalnych.
Sprzedano również trzy lokale użytkowe za kwotę 401 720,76 zł. Pozostałe 33 lokali stanowi
własność gminy Kłodawa.
Sprawy lokalowe
Przy udziale Komisji Mieszkaniowej w ramach zaspakajania potrzeb samorządowych w czasie
mijającej kadencji przydzielono 4 lokale mieszkalne i 15 lokali socjalnych zgodnie z uchwałą
Nr 355/02 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 27 sierpnia 2002r. i Uchwała Nr 201/08 Rady
Miejskiej w Kłodawie z dnia 6 czerwca 2008r. w sprawie : ustalenia zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasady
i kryteria wynajmowania lokali

Dodatki mieszkaniowe
W czasie mijającej kadencji zostało wypłaconych 5777 dodatków mieszkaniowych
na łączną kwotę 1 327 795,57 zł .
W poszczególnych latach przedstawiało się następująco:
w 2007r. wypłacono 1727 dodatków na kwotę 385 890,09 zł
w 2008r. wypłacono 1485 dodatków na kwotę 338 827,79 zł
w 2009r. wypłacono 1345 dodatków na kwotę 325 751,30 zł
do końca listopada 2010r. wypłacono 1220 dodatków na kwotę 277 326,39 zł

IX. Zamówienia publiczne
•
•

•

•
•

W roku 2006 przeprowadzono 9 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym 4
z zastosowaniem trybu przetargu nieograniczonego, 4 z zastosowaniem trybu zapytania
o cenę, 1 z zastosowaniem trybu zamówienia z wolnej ręki.
W roku 2007 przeprowadzono 25 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym
15 z zastosowaniem trybu przetargu nieograniczonego, 4 z zastosowaniem trybu zapytania
o cenę, 2 z zastosowaniem trybu zamówienia z wolnej ręki oraz 4 z zastosowaniem
zapytania ofertowego. Unieważniono 7 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
W roku 2008 przeprowadzono 27 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym
15 z zastosowaniem trybu przetargu nieograniczonego, 1 z zastosowaniem trybu zapytania
o cenę, 1 z zastosowaniem trybu zamówienia z wolnej ręki oraz 10 z zastosowaniem
zapytania ofertowego. Unieważniono 3 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
W roku 2009 przeprowadzono 24 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w
tym 7 z zastosowaniem trybu przetargu nieograniczonego, 6 z zastosowaniem trybu
zamówienia z wolnej ręki oraz 11 z zastosowaniem zapytania ofertowego.
W roku 2010 (stan na dzień 29 listopada 2010 roku) przeprowadzono 23 postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, w tym 7 z zastosowaniem trybu przetargu
nieograniczonego, 1 z zastosowaniem trybu zapytania o cenę, 5 z zastosowaniem trybu
zamówienia z wolnej ręki, 1 z zastosowanie trybu negocjacji z ogłoszeniem oraz 9
z zastosowaniem zapytania ofertowego. Unieważniono 2 postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
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X. O ś w i a t a
Gmina Kłodawa jest organem prowadzącym dla 6 szkół podstawowych, 3 gimnazjów
(w tym 1 na terenie wiejskim) i jednego przedszkola. W szkołach podstawowych w 43 oddziałach
uczy się 714 uczniów. W 3 gimnazjach w 20 oddziałach naukę pobiera 447 uczniów.
Wychowaniem przedszkolnym przy szkołach podstawowych w 4 oddziałach objętych jest 90
dzieci. W przedszkolu w 6 oddziałach opieką objętych zostało 150 dzieci, wśród tych
dzieci
jest
39
6-latków
uczęszczających
do
oddziału
„0”
Na terenie Gminy funkcjonują także placówki niepubliczne wpisane do gminnego rejestru
ewidencji jest to: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wólce Czepowej liczące ogółem 104 uczniów
oraz Szkoła Podstawowa w Korzeczniku , do której uczęszcza 60 uczniów.
W Korzeczniku funkcjonuje także niepubliczne przedszkole, do którego uczęszcza 51 dzieci w tym
21 do oddziału „0”.
Wypoczynek letni
Corocznie Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie organizuje dla uczniów kolonie letnie.
Kolonie obsługuje własna karda pedagogiczna. Transport realizowany jest autobusem szkolnym.
Program kolonii uwzględnia czynną formę wypoczynku z licznymi wycieczkami i atrakcjami.
Dowożenie
W ramach obowiązkowych zadań autobusem gminnym zapewnione jest dowożenie oraz
opieka w czasie przewozu dla ok. 300 uczniów do 7 placówek szkolnych.
Dowozem objęte są także dzieci uczęszczające do Niepublicznej Szkoły Podstawowej
w Korzeczniku. Dowóz do szkoły oraz częściowo do Gimnazjum Nr 3 w Rysinach realizowany
wynajętym transportem. Koszt wynajmu transportu w 2009 r. wyniósł 20. 947,50 zł.
Ponadto transportem gminnym do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego
i do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Kole dowożonych jest 7 uczniów. Na podstawie umowy
zlecenia z rodzicami gmina pokrywa koszty dowozu 1 ucznia do Zespołu Szkół Nr 1 w Kłodawie
oraz 2 uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Juliana Tuwima
w Stemplewie .
Ogólny koszt dowozu w 2009 r. wyniósł 277. 829,79 zł.
Kwota ta obejmuje: koszty paliwa, remontów autobusów, wynagrodzenia opiekunek w autobusach,
umowę o transport oraz wynagrodzenie kierowców.
Pomoc materialna dla uczniów
Od wielu lat Gmina korzysta z dofinansowania w ramach Rządowego programu
pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” . Dla uczniów najbardziej potrzebujących w roku 2009
dofinansowano zakup podręczników dla klas I – III szkół podstawowych i I klas gimnazjum dla
129 uczniów. Środki na realizację zadania pochodziły z dotacji celowej i wynosiły 24.224,41 zł.
W 2010 r. na wyprawki szkolne wydatkowano kwotę 24.660,00 zł i objęto tą formą pomocy 130
uczniów.
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W roku szkolnym 2009/2010 realizowano dofinansowanie świadczeń w ramach
systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na podstawie art. 90d i art. 90e
ustawy o systemie oświaty. W okresie od stycznia do grudnia wydano 529 decyzji przyznających
stypendia szkolne. Na podstawie wydanych decyzji wypłacono łącznie w 2009/2010r. kwotę
141.284,26 zł . Środki pochodziły z dotacji celowej.
Corocznie realizowane jest również dofinansowanie kosztów przygotowania
zawodowego młodocianych pracowników na podstawie art. 70b ustawy o systemie oświaty. W
2009 r. wydano 20 decyzji przyznających dofinansowanie pracodawcom, na łączną kwotę
189.530,68 zł. Środki na to zadanie pochodziły z dotacji celowej.
Począwszy od 2008 r. Gmina Kłodawa realizowała program „UCZEŃ NA WSI –
pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące Gminy wiejskie
oraz Gminy miejsko-wiejskie”. Po podpisaniu umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu na realizację programu w roku szkolnym 2008/2009 gmina
otrzymała kwotę 22.892,56 zł . Z programu skorzystało ogółem 23 uczniów: 13 uczniów szkół
podstawowych, 5 uczniów gimnazjów i 5 uczniów szkół ponadgimnazjalnych
W roku szkolnym 209/2010 Gmina otrzymała kwotę 48.599,60 zł. Z programu skorzystało ogółem
26 uczniów: 11 uczniów szkół podstawowych, 8 uczniów gimnazjów i 7 uczniów szkół
ponadgimnazjalnych. Podobnie jak w roku ubiegłym środki przekazane uczniom w zdecydowanej
większości zostały wykorzystane na zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę.
W mniejszym zakresie zostały wykorzystane na poprawę dostępu do internetu czy uczestnictwo
w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej.

Projekty szkolne

W marcu 2009 r. Gmina Kłodawa przystąpiła do realizacji projekt pn. „Z Nauką Ścisłą
za Pan Brat”, który skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Środki na
realizację programu pochodzą z funduszy unijnych. Program opracowany został wg wytycznych dla
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie
3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia.
Instytucją zarządzającą jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Gmina Kłodawa jest jednym z wielu partnerów projektu. Realizacja przedsięwzięcia
obejmie 12 samorządów lokalnych z różnych województw. Głównym Beneficjentem oraz liderem
projektu jest gmina miejska Rypin (woj. kujawsko-pomorskie). Oprócz Gminy Kłodawa w
projekcie wezmą udział uczniowie z gminy miejskiej i wiejskiej Rypin, z powiatu rypińskiego oraz
z gmin: Brzuze, Rogowo, Skrwilno , Miasto i Gmina Barcin, Wąpielsk (woj. kujawsko-pomorskie),
Nowe Miasto Lubawskie (woj. warmińsko-mazurskie), Łęczyca (woj. łódzkie), Słupsk (woj.
pomorskie), Szczutowo (woj. mazowieckie).
Okres realizacji projektu wynosi 3 lata. Głównym celem jest wdrożenie
ponadregionalnego programu, który rozwinąłby wśród uczniów podstawowe umiejętności i
kompetencje o kluczowym znaczeniu dla kontynuowania nauki oraz dla przyszłego zatrudnienia.
Projekt ten kładzie nacisk na rozwój nauk matematyczno-przyrodniczych oraz technologii
informacyjno-komunikacyjnych. Każda szkoła biorąca udział w projekcie otrzymała zestawy do
przeprowadzenia zajęć interdyscyplinarnych, na który składają się będą notebooki, projektory oraz
tablice interaktywne i inne materiały dydaktyczne.

XI. Fundusze Europejskie
Przełom lat 2006/2007 to okres kończący pierwszą dla Polski unijną perspektywę finansową 2004 –
2006 oraz rozpoczynający kolejną 2007 – 2013. Rok 2006 w zakresie funduszy europejskich to
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działania związane z rozliczaniem, ewaluacją, monitorowaniem czy też promocją projektów
zrealizowanych w latach wcześniejszych. Natomiast rok 2007 to przede wszystkim przygotowanie
i wdrożenie samorządów do nowych zasad i reguł funkcjonowania programów europejskich
w ramach których istnieje możliwość dofinansowania przedsięwzięć w perspektywie finansowej
2007 – 2013.
Zauważalny wzrost aktywności Gminy Kłodawa w aplikowaniu o środki finansowe nastąpił
w latach 2008 - 2010, kiedy to Gmina i jednostki jej podległe poczyniły starania o dofinansowanie
następujących przedsięwzięć:
•

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO):

1. Budowa drogi gminnej Marynki - Korzecznik Parcele - granica Gminy Babiak (całkowita
wartość projektu: 1.621.509 zł, wnioskowana kwota dotacji: 810.754 zł, wynik naboru:
negatywny).
2. Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w mieście Kłodawa (całkowita wartość
projektu: : 4.575.351 zł, wnioskowana kwota dotacji: 2.621.922 zł, wynik naboru: pozytywny,
podpisana umowa: 2.621.922 zł, projekt zrealizowany).
3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kłodawa (całkowita wartość
projektu: 1.129.453 zł, wnioskowana kwota dotacji: 960.035 zł, wynik naboru: negatywny).
4. Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 3 w Rysinach Kolonii (całkowita wartość
projektu: 2.569.320 zł, wnioskowana kwota dotacji: 1.926.990 zł, wynik naboru: pozytywny:
125 miejsce na liście rezerwowej, brak dofinansowania ze względu na wykorzystaną alokację
środków).
5. Rozbudowa i remont Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie (całkowita wartość projektu:
2.586.013 zł, wnioskowana kwota dotacji: 1.771.012 zł, wynik naboru: negatywny).
6. System informacji turystycznej w Wielkopolsce – projekt w partnerstwie z Wielkopolską
Organizacją Turystyczną w Poznaniu (całkowita wartość projektu: 1.909.075 zł, kwota
dofinansowania: 1.018.888 zł, wynik naboru: pozytywny, projekt zrealizowany, wnioskowana
dotacja: trzy tablice informacji turystycznej - Kościół Parafialny w Kłodawie, Kościół cmentarny
pw. Św. Fabiana i Sebastiana, Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A. – Podziemna Trasa Turystyczna).
7. Współfinansowanie w projekcie Powiatu Kolskiego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3401P
– Kłodawa – Przedecz - Rybno (całkowita wartość projektu po przetargu: 15.490.882 zł,
wnioskowana kwota dotacji: 6.562.413 zł, wkład własny finansowy gminy: 2.057.119 zł, wynik
naboru: pozytywny, podpisana umowa – 6.562.413 zł, projekt w trakcie realizacji).

•

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW):

1. Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Bierzwiennej Długiej (całkowita wartość projektu:
806.120 zł, wnioskowana kwota dotacji: 499.794 zł, wynik naboru: pozytywny, podpisana
umowa – 499.794 zł).
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2. Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Pomarzanach Fabrycznych – wnioskodawca GOK
Kłodawa (całkowita wartość projektu: 775.236 zł, wnioskowana kwota dotacji: 496.151 zł,
wynik naboru: pozytywny, podpisana umowa – 496.151 zł).
3. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Solna Dolina”- wdrażanie Lokalnej Strategii
Rozwoju oraz funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania (całkowita wartość projektu: 5.191.005
zł, wnioskowana kwota dotacji: 3.114.063 zł, wynik naboru: pozytywny, podpisana umowa –
3.114.063 zł, projekt w trakcie realizacji).
4. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Janczewy (całkowita wartość projektu: 698.886 zł,
wnioskowana kwota dotacji: 224.674 zł, wynik naboru: pozytywny, podpisana umowa – 224.674
zł).
5. Zakup środka transportu oraz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w celu rozbudowy
wiejskiego systemu zbioru, segregacji i wywozu odpadów komunalnych (całkowita wartość
projektu: 155.945 zł, wnioskowana kwota dotacji: 62.633 zł, wynik naboru: pozytywny,
podpisana umowa: 62.633 zł, projekt zrealizowany).
6. Organizacja dożynek parafialno-gminnych w Leszczach (całkowita wartość projektu: 15.839 zł,
wnioskowana kwota dotacji: 9.769 zł, wynik naboru: w trakcie oceny).
7.
Akademia samorządności - pamięć aktywność, demokracja i dziedzictwo historyczne
(całkowita wartość projektu: 24.783 zł, wnioskowana kwota dotacji: 14.451 zł, wynik naboru: w
trakcie oceny).
8. Turystyczna wizytówka Kłodawy (całkowita wartość projektu: 20.933 zł, wnioskowana kwota
dotacji: 12.151 zł, wynik naboru: w trakcie oceny).
9. Remont świetlicy wiejskiej w Zbójnie drogą do zaktywizowania społeczności wiejskiej
(całkowita wartość projektu: 19.710 zł, wnioskowana kwota dotacji: 11.309 zł, wynik naboru:
negatywny).
•

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL):

1.
Z Europejskim Funduszem Społecznym pokonamy trudności 2008 - wnioskodawca OPS
Kłodawa (całkowita wartość projektu: 50.105 zł, wnioskowana kwota dotacji: 44.844 zł, wyniki
naboru: pozytywny, projekt zrealizowany).
2.
Z Europejskim Funduszem Społecznym pokonamy trudności 2009 - wnioskodawca OPS
Kłodawa (całkowita wartość projektu: 99.325 zł, wnioskowana kwota dotacji: 88.895 zł, wyniki
naboru: pozytywny, projekt zrealizowany).
3.
Z Europejskim Funduszem Społecznym pokonamy trudności 2010 - wnioskodawca OPS
Kłodawa (całkowita wartość projektu: 129.764 zł, wnioskowana kwota dotacji: 116.139 zł, wyniki
naboru: pozytywny, projekt w trakcie realizacji).
4.
Bajkowa Kraina – promocja i organizacja punktu przedszkolnego - wnioskodawca SP w
Górkach w partnerstwie z Gminą Kłodawa (całkowita wartość projektu: 491.418 zł, wnioskowana
kwota dotacji: 483.018 zł, wyniki naboru: pozytywny, projekt w trakcie realizacji).
5.
Mój przedszkolny świat – wnioskodawca SP w Lubońku (całkowita wartość projektu:
326.057 zł, wnioskowana kwota dotacji: 293.745 zł, wynik naboru: negatywny).
6.
. „Z nauką ścisłą za Pan Brat” – projekt w partnerstwie z Gminą Rypin (całkowita wartość
projektu: 15.069.741 zł, wyniki naboru: pozytywny, projekt w trakcie realizacji, uzyskana dotacja:
podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Kłodawa
w postaci: tablic interaktywnych, zajęć dodatkowych, warsztatów i kół naukowych, placówki objęte
projektem: SP w Bierzwiennej Długiej, SP w Górkach, SP w Lubońku, Gimnazjum Nr 3 w
Rysinach Kolonii, ZS Nr 1 w Kłodawie, ZS Nr 2 w Kłodawie).
7.
Udział w projekcie FRDL „Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla kadr urzędów gmin
wiejskich i miejsko - wiejskich” (wyniki naboru: pozytywny, wkład własny gminy: 2.065 zł,
projekt zrealizowany, uzyskana dotacja: analiza potrzeb szkoleniowych, materiały szkoleniowe,
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szkolenia ogólne dla kadry zarządzającej i pracowników urzędu, szkolenia specjalistyczne,
doradztwo poszkoleniowe).
Reasumując Gmina Kłodawa oraz jednostki jej podległe złożyły w latach 2008 – 2010
19 wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, z czego 10 zostało rozpatrzonych
pozytywnie, 3 są w trakcie oceny, 6 nie otrzymało dofinansowania. Ponadto Gmina uczestniczyła w
3 projektach partnerskich i jest współfinansującym w 1 z projektów. Aktywność Gminy w zakresie
pozyskiwania środków unijnych została wykazana w badaniu ewaluacyjnym przeprowadzonym na
zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pn. „Analiza aktywności
samorządów terytorialnych w sięganiu po wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (EFRR) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007 – 2013 (WRPO)”, w którym to Gmina Kłodawa znalazła się wśród najaktywniejszych gmin
Wielkopolski w zakresie pozyskiwania środków z WRPO. Ponadto w Rankingu Rzeczpospolitej z
dnia 04 listopada 2010 roku pn. „Fundusze unijne w gminach Wielkopolski”, w którym na
podstawie danych z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ujęto wykorzystanie w 2009 roku
unijnych funduszy z budżetu na lata 2007 – 2013 w przeliczeniu na mieszkańca, Gmina Kłodawa
zajęła 28 miejsce wśród gmin z całej Wielkopolski.

XII. Fundusze krajowe
1. PROGRAM RZĄDOWY „RADOSNA SZKOŁA”
W rządowym programie „Radosna szkoła” 2009 wzięło udział 6 szkół podstawowych z terenu
Gminy Kłodawa, wśród których 4 położone są na obszarze wiejskim (SPw Lubońku, SP w
Górkach, SP w Dębinie, SP w Bierzwiennej Długiej), a 2 na obszarze miejskim (ZS nr 1 w
Kłodawie, ZS nr 2 w Kłodawie). Koszt zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w
szkołach wyniósł 47.562,09 zł, co stanowi 99,98 % przyznanego wsparcia finansowego. Zakupione
w ramach dotacji pomoce dydaktyczne, czyli duże, miękkie klocki, miękkie piłki, materace do
zabaw ruchowych, tory przeszkód, drabinki, materiały do integracji zmysłowej i stymulacji
wielozmysłowej, przyczynią się do kształtowania u dzieci umiejętności motorycznych oraz
umiejętności w zakresie koordynacji wzrokowo – ruchowej, spostrzegawczości, sprawności i
zdolności manualnych. Ponadto pomoce dydaktyczne posłużą poznawaniu rzeczywistości i
umożliwią wypoczynek. Dzięki zakupionym pomocom dydaktycznym placówki stały się bardziej
przyjazne i nowoczesne. Zakup pomocy dydaktycznych przyczynił się do przygotowania szkół do
realizowania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, a także
obniżenia wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego przez dzieci sześcioletnie. Ponadto
realizowanie programu ułatwi uczniom szkół wiejskich dostęp do edukacji wysokiej jakości.
2. I EDYCJA KONKURSU „WIELKOPOLSKA ODNOWA WSI”
Gmina Kłodawa, w roku 2009, reprezentując Sołectwa: Pomarzany Fabryczne, Głogowa,
Krzykosy oraz Dzióbin- Kęcerzyn złożyła cztery wnioski w konkursie pn. „Wielkopolska Odnowa
Wsi” organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. W ramach tego
konkursu podpisano umowę z Województwem Wielkopolskim na realizację jednego z projektów na utworzenie Rodzinnego Parku Rozrywki "ALFA" położonego w miejscowości Pomarzany
Fabryczne z udziałem środków Województwa w wysokości
50.000 zł. Całkowita wartość
projektu: 124.400 zł.
3. POMOC FINANSOWA DEPARTAMENTU ROLNICTWA I ROZWOJU WSI URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Projekt został złożony w roku 2010 w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. W tym wniosku Gmina wnioskowała o środki
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na remont świetlicy wiejskiej w Głogowej, na co otrzymano dofinansowanie w kwocie 10.000 zł.
Otrzymana dotacja wraz z wkładem własnym w postaci Funduszu Sołeckiego pozwoliła na
wykonanie prac termo-modernizacyjnych w świetlicy oraz częściową wymianę podłóg i
wyposażenia. Całkowita wartość projektu: 27.964 zł.

4. II EDYCJA KONKURSU WIELKOPOLSKA ODNOWA WSI”
W ramach II edycji konkursu „Wielkopolska Odnowa Wsi", który w roku 2010
otrzymał nazwę „Pięknieje Wielkopolska Wieś" złożono jeden projekt na utworzenie w
miejscowości Głogowa „Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji". Całkowita wartość projektu:
84.841 zł, a wnioskowana kwota dotacji: 50.000 zł. Wyników konkursu należy spodziewać się na
przełomie listopada/grudnia 2010 roku. Wniosek jest swego rodzaju kontynuacją odnowy sołectwa
Głogowa.

XIII. Ochotnicze Straże Pożarne
Na terenie miasta i gminy Kłodawa istnieje i prowadzi działalność gaśniczą
i profilaktyczną 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,tj. OSP Kłodawa,OSP Górki,OSP
Głogowa, OSP Rgielew,OSP Dębina,OSP Leszcze,OSP Luboniek,OSP Bierzwienna,OSP Krzykosy
oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza działająca przy jednostce OSP Kłodawa. MDP jest jedną
z najlepszych w Polsce,posiada własną dobrze wyposażoną świetlicę.Dla członków MDP są
organizowane zbiórki szkoleniowe ,wyjazdy na wycieczki ,zawody,obozy wypoczynkowoszkoleniowe.
Aktualnie we wszystkich jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych miasta i gminy
działa 260 członków OSP i 38 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy OSP
Kłodawa. Zabezpieczają oni teren o powierzchni 133 km 2 dysponują samochodami gaśniczymi.
Wiodącą jednostką gminną jest OSP Kłodawa, która powstała w 1902 roku i funkcjonuje nadal.
W roku 1997 włączono jednostkę do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.
Zakupiono samochód Star 200 pozyskano aparaty powietrzne i zestaw do ratownictwa
technicznego.
W roku 1998 jednostka otrzymała Samochód Specjalny Drabina o wysięgu drabiny 30 metrów,
a ze środków gminy zakupiono samochód Lublin przeznaczony do ratownictwa drogowego.
Systematycznie też przybywał drobny sprzęt,taki jak:mundury,buty,węże,prądownice.
Dzięki regularnemu doposażeniu jednostki w nowoczesny sprzęt podniósł się znacznie prestiż
Kłodawskiej Straży oraz zadowolenie władz miasta z faktu posiadania bardzo dobrze wyposażonej i
wyszkolonej jednostki.
W 2000 roku został wyremontowany ciężki samochód gaśniczy marki Jelcz oraz zainstalowane
w remizie urządzenie selektywnego wywołania. Urządzenie to uruchamia drogą radiową syreny
oraz pagery przez Powiatowe Stanowisko Kierowania.
W 2008r jednostka została włączona do Wielkopolskiej Brygady Obwodowej,z tego też powodu
jednostkę należało doposażyć i z środków Urzędu Miasta i Gminy Kłodawa zakupione zostało:
rozpieracz kolumnowy(urządzenie do wypadków),2 aparaty powietrzne,mundury koszarowe
i wyjściowe ,10 pagerów ,kominiarki i rękawice,latarki,hełmy oraz wiele innego drobnego sprzętu.
Warto nadmienić,że MDP posiada zabytkowy samochód Star 26 P,który jest prezentowany podczas
różnych świąt.
OSP w Kłodawie liczy 50 członków ,w tym 34 druhów zrzeszonych w Jednostce Operacyjno
Technicznej biorących bezpośrednio udział w akcjach .
Kłodawska Straż posiada bardzo dobry system alarmowania. Oprócz syren alarmowych ,strażacy
posiadają pagery oraz otrzymują SMS,który wysyłany jest od razu po zadysponowaniu jednostki.
Jednostka interweniuje rocznie 150 razy.
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W remizie OSP Kłodawa zostało utworzone internetowe centrum przeznaczone dla mieszkańców
Kłodawy i strażaków w celu podnoszenia umiejętności informatycznych.
W roku 2008 OSP Kłodawa została nominowana do tytułu Wielkopolska Straż Roku, a druh
Tomasz Barański został Wielkopolskim Strażakiem Roku.

XIV. Profilaktyka Zdrowotna
Gmina Kłodawa 2006-2010 uczestniczyła w następujących badaniach profilaktycznych:
Badania profilaktyki gęstości kości-osteoporozy.
Badaniami objęto 712 osób,które ukończyły 35 rok życia ,według informacji prowadzącego badania
dr nauk medycznych pana Wacława Wieszczyckiego ,u ponad 60% badanych stwierdzone zostały
różnego rodzaju schorzenia kości.
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu oraz Wielkopolskie
Centrum Onkologii LARGO organizuje corocznie w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie
bezpłatne badania mammograficzne. W badaniach mogły uczestniczyć kobiety w wieku 50-69
lat,które w ciągu dwóch lat nie korzystały z badania.
Z badań w ciągu 4 lat skorzystało 480 kobiet.
Centrum badania słuchu APH-MED z Warszawy corocznie przeprowadza w Urzędzie
Miasta i Gminy w Kłodawie badania słuchu dla mieszkańców. Z badań skorzystało 160 osób.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament
Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnień w czerwcu 2010r przeprowadził dla mieszkańców
gminy Kłodawa badania w ramach programów profilaktycznych schorzeń układu oddechowego:
Badania dotyczyły: badań rentgenowskich płuc połączonych z badaniami spirometrycznymi dla
kobiet i mężczyzn.Z badań skorzystało 150 mieszkańców.
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu w ramach programów
profilaktycznych wykonał bezpłatne badania : profilaktyki raka gruczołu krokowego-badania PSA,
profilaktyki nowotworu jelita grubego i odbytnicy /badanie na obecność krwi utajonej/
Z badań skorzystało 300 osób.
Od 1 stycznia 2008 roku przy ulicy Kościuszki 12 w Kłodawie stacjonuje Karetka Pogotowania
Ratunkowego wraz z opieką lekarską.

XV. Promocja Gminy
Gmina Kłodawa regularnie wydaje materiały promocyjne o różnym formacie. Folder
,
o formacie A4, wielostronicowy, na foliowanym papierze, drukowany jest co roku.
Regularnie wydawane są również plany miasta, małe ulotki tematyczne, kalendarze, widokówki,
torby papierowe, itp.
W roku 2008 gmina i podziemna trasa turystyczna zostały zareklamowane na okładkach zeszytów
szkolnych wyprodukowanych na rynek ogólnopolski w ilości kilku tysięcy egzemplarzy
i rozprowadzanych przez sieci handlowe Tesco, Makro i PoloMarket.
Współpracujemy od kilku lat z miesięcznikiem „Welcome to Poznań and Wielkopolska”
wydawanym w języku polskim i angielskim, w który publikowane są artykuły o ważniejszych
wydarzeniach z Kłodawy. Artykuły o Kłodawie ukazały się również w dodatku regionalnym
„Przeglądu Konińskiego” , „Głosu Wielkopolskiego” , w dodatku do „Rzeczpospolitej” - „Polska,
tu warto być, to warto zobaczyć (wydanie ogólnopolskie), w „Wędrowniku”-kwartalnik
krajoznawczy PTTK Łódź, Faktach Gospodarczych (wydanie ogólnopolskie) .Gmina prowadzi
stałą współpracę z „Przeglądem Kolskim”.
20 kwietnia 2007 roku odbył się w podziemiach kopalni koncert symfoniczny, z okazji obchodów
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Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków oraz wpisania podziemnych wyrobisk
(wchodzących w skład podziemnej trasy turystycznej) Kopalni Soli „Kłodawa” S..A. do
Wielkopolskiego Rejestru Zabytków. Organizatorami uroczystości byli: Wielkopolski Wojewódzki
Konserwator Zabytków – Aleksander Starzyński, Wojewoda Wielkopolski – Tadeusz Dziuba, a
współorganizatorami Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A. oraz Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie.
W tym samym dniu, czyli 20 kwietnia 2007 roku pobity został Rekord Guinnessa za wykonanie na
rekordowej głębokości 600 metrów pod powierzchnią ziemi koncertu "Cztery Pory Roku" op 8.
Antonio Vivaldiego przez muzyków Filharmonii Kaliskiej .
Konferencje
15 października 2007 roku odbyła się pierwsza konferencja naukowa na temat
„ Możliwości utworzenia uzdrowiska na terenie gminy Kłodawa”. Organizatorami konferencji
byli Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie oraz Zarząd Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. Podstawą do
dyskusji było opracowanie dotyczące możliwości realizacji uzdrowiska wykonane i przedstawione
przez Marię Modzelewską i Katarzynę Salaburę przedstawicielki „Biura Urbanistycznego Maria
Modzelewska” z Nowego Sącza. W konferencji wzięli udział przedstawiciele administracji
państwowej, samorządowej, eksperci i przedsiębiorcy.
Konferencja odkryła możliwości oraz utrudnienia jakie czekają pomysłodawców na drodze do
realizacji celu, jakim jest uzdrowisko, jednak wszyscy byli zgodni, że trzeba podjąć ten trud, aby
stworzyć alternatywę dla rozwoju Kłodawy i regionu oraz wykorzystać istniejące warunki.
3 czerwca 2008 roku odbyło się w Kłodawie wyjazdowe posiedzenie Wojewódzkiej
Rady Ochrony Przyrody działającej przy Wojewodzie Wielkopolskim. Okazją do tego
wydarzenia było utworzenie stanowiska dokumentacyjnego (geologicznego) soli różowej
w podziemiach Kopalni Soli „Kłodawa” i wpisanie go na listę Wojewody Wielkopolskiego. Ze
stolicy Wielkopolski przybyło do nas 19 członków rady wraz z jej przewodniczącym Panem
Henrykiem Piskonowiczem. Obecny był również Wojewódzki Konserwator Przyrody Pan Jerzy
Ptaszyk oraz Geolog Wojewódzki Pan Eugeniusz Pluczyński. Goście zwiedzili podziemną trasę
turystyczną , obejrzeli stanowisko soli różowej i zatrzymali się w Domu Górnika na krótkie
podsumowanie wizyty, w którym uczestniczyli również przedstawiciele Kopalni Soli „Kłodawa”
oraz Rady Miejskiej w Kłodawie.
W podziemnej komorze solnej odbyła się konferencja prasowa. Dziennikarze z telewizji
poznańskiej TVP 3 przygotowali materiał, który został wyemitowany w Teleskopie
11 września 2008 roku w Domu Górnika w Kłodawie odbyła się konferencja na temat
„Możliwości i perspektywy rozwoju Miasta i Gminy Kłodawa z uwzględnieniem powstania
uzdrowiska” zorganizowana przez Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie i Kopalnię Soli „Kłodawa”
S.A.
Na wstępie konferencji przedstawiono sylwetkę i profil działalności Kopalni Soli przygotowany
przez geologa Piotra Kolonkę oraz prezentację na temat działań Gminy podjętych na rzecz
powstania uzdrowiska, przygotowaną przez pracowników urzędu .
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Holenderskiego Biura Projektowego „RDH Architekci
Urbaniści” oddział w Poznaniu. Prezes tego biura Pan Huub Droogh przedstawił prezentację
połączoną z prelekcją na temat rozwoju urbanistycznego Kłodawy w połączeniu z powstaniem
uzdrowiska lub zakładu leczniczego. W dalszej części odbyła się dyskusja uczestników
konferencji. Zdaniem wielu uczestników konferencji pomysł powstania uzdrowiska w Kłodawie to
jedna z ciekawszych inicjatyw w naszym regionie, w Wielkopolsce byłoby to pierwsze uzdrowisko.
Jednak przekucie idei w czyn, wymaga wspólnej pracy wielu środowisk I inwestorów.
Inicjatywa współpracy z niemieckim miastem Oschatz (obok Drezna, Saksonia)
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W 2007 roku pojawiła się inicjatywa zapoczątkowania współpracy pomiędzy Kłodawą i niemiecką
miejscowością Oschatz, położoną niedaleko Drezna.
Pierwsza wizyta przedstawicieli Kłodawy miała miejsce 9 lipca 2007 r., podczas której możliwa
okazała się współpraca na polu kulturalnym, oświatowym i sportowym.
Po roku w dniach 5,6,7 września 2008 roku gościła w Kłodawie delegacja niemiecka, przedstawicieli miasta Oschatz . Goście zwiedzili:
* Zespół Szkół Nr 2 w Kłodawie,
* Zespół Szkół Nr 1 w Kłodawie,
* Przedszkole Nr 1 w Kłodawie,

* Szkoły SPSK w Wólce Czepowej,

* Siedzibę Drużyny Pożarniczej oraz Świetlicy Socjoterapeutycznej w Kłodawie,
* Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie, * Klub Sportowy i stadion w Kłodawie.
Kontynuacją działań dotyczących współpracy był wyjazd w dniach 19- 21 sierpnia 2009 roku do
Oschatz 9- osobowej delegacji z Kłodawy. W skład delegacji weszli dyrektorzy kilku szkół z
terenu Gminy Kłodawa, przedstawiciele klubu sportowego, straży pożarnej oraz Urzędu Miasta i
Gminy
w Kłodawie.
Kontakty są nawiązywane pomiędzy jednostkami oświatowymi
i społecznymi, które odwiedzili goście z Polski w Oschatz podczas rewizyty. Burmistrz Oschatz
przyjął zaproszenie władz gminy na Kłodawskie Święto Soli w roku 2011r.
Gmina posiada stronę internetowa : www.klodawa.wlkp.pl Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie
udostępnia w internecie dla mieszkańców Kłodawy informacje poprzez:
•
•
•

stronę podmiotową - http://klodawa.wlkp.pl
Biuletyn Informacji Publicznej - http://bip.klodawa.wlkp.pl
Elektroniczną Skrzynkę podawczą – https://klodawa.eboi.pl/

Strona podmiotowa funkcjonuje w najnowszej odsłonie od kwietnia 2007 roku. Strona została wykonana przez pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie. Pod względem funkcjonalnym strona podzielona jest na główne bloki informacji dostępne z poziomu górnego menu takie jak: Miasto,
Urząd, Kultura, Edukacja, Turystyka, Sport, Gospodarka, Ekologia, Komunikacja, Informator, Kontakt. W każdym z głównych bloków prezentowane są informacje w kontekstowym menu z lewej
strony np. dla bloku Miasto z lewej strony dostępne jest menu zawierające informacje takie jak: Aktualności, Kalendarium, Historia, Zabytki, Herb miasta, Ludność, Lokalizacja i obszar, Geografia,
Plan Miasta, Kłodawa na mapie, Książka telefoniczna, Miejscowości, Sołectwa, Prasa
o nas.
Poniżej lewego menu prezentowane są graficzne odnośniki do najważniejszych działów, BIP, stron
WWW.
Na stronie bip.klodawa.wlkp.pl Biuletynu Informacji Publicznej - http://bip.klodawa.wlkp.pl publikowane są informacje o Urzędzie i jego działaniach wynikające z realizacji przepisów prawa.
Znajdują się także informacje o kierownictwie i jednostkach podległych gminy.
Strona skrzynki podawczej https://klodawa.eboi.pl/ jest częścią systemu informatycznego służącego do elektronicznego kontaktu z Urzędem, będący częścią infrastruktury e-urzędu.
Targi
TOUR SALON to największe w Polsce targi turystyczne, które co roku gromadzą na
terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich wystawców z kilkudziesięciu krajów oraz
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wielotysięczną publiczność - zarówno profesjonalistów, jak i klientów indywidualnych.
Gmina Kłodawa jako członek Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej wzięła udział
w Targach Tour Salon, w roku 2009 i w roku 2010, promując atrakcje Gminy Kłodawa oraz
Centralny Łuk Turystyczny.
Ważnym wydarzeniem dla Gminy Kłodawa w czasie targów w 2009 roku , było
wręczenie Certyfikatu Polskiej Organizacji Turystycznej i nagrody w VII edycji ogólnopolskiego
konkursu „Na najlepszy produkt turystyczny” dla Podziemnej Trasy Turystycznej w Kopalni
Soli „Kłodawa”. Nasz produkt turystyczny otrzymał tę nagrodę jako jedyny w Wielkopolsce
(podziemna trasa została zgłoszona do konkursu przez Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie).
Międzynarodowe Targi Turystyczne „Na Styku Kultur” odbywają się w Łodzi.
W targach razem z pozostałymi gminami CŁT wzięła udział Gmina Kłodawa, promując Centralny
Łuk Turystyczny jako wspólny projekt oraz walory samej gminy w roku 2009 i 2010 (wspólne
stoisko gmin członków CŁT).
Centralny ŁUK Turystyczny to wspólna inicjatywa: Miasta Łęczyca, Miasta Uniejów,
Miasta Kłodawa, Miasta Dąbie, Gmina Piątek, Gminy Grabów, Gminy Świnice Warckie, Gminy
Świętej Małgorzaty oraz Kopalni Soli w Kłodawie, promująca atrakcje turystyczne znajdujące się
na ich terenie.
Celem współpracy jest stworzenie i promocja, oferującego wiele różnorodnych atrakcji, wspólnego
produktu turystycznego. Kompleksowość proponowanej oferty zwiększa jego atrakcyjność.
W listopadzie 2010 roku, Centralny Łuk Turystyczny został zarejestrowany jako stowarzyszenie
w Sądzie Rejonowym w Łodzi. W jego skład wchodzi 8 gmin oraz 7 podmiotów gospodarczych,
w tym Kopalnia Soli „Kłodawa”S.A. Wejście do stowarzyszenia zostało podjęte uchwałą Rady
Miejskiej w Kłodawie.
Stowarzyszenia
Gmina Kłodawa należy do: - Związku Miast Polskich
- Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej
- Centralnego Łuku Turystycznego
Gmina Kłodawa jako partner wzięła udział w projekcie „System Informacji Turystycznej”
realizowanym z funduszy strukturalnych przez Wielkopolską Organizację Turystyczną
w Poznaniu. W ramach tego projektu zostały ustawione trzy dwujęzyczne tablice informacyjne
przed kościołem parafialnym, kościołem cmentarnym oraz przed Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A.
Na tablicach zawarta jest informacja o obiekcie, przed którym stoją.
Gmina współpracuje również z Lokalną Organizacja Turystyczną „Marina” – Konin.

BURMISTRZ
/-/ JÓZEF CHUDY
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