Sprawozdanie Burmistrza Kłodawy z działalności międzysesyjnej
oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Kłodawie .
________________________________________________________________
W okresie sprawozdawczym od

1.06

do 27.06. 2011r. realizowałem następujące

zadania :
I. Ustaliłem projekty uchwał Rady będące przedmiotem obrad X– dzisiejszej sesji .
II. Ustaliłem sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej podjętych w trakcie obrad IX sesji
W czasie obrad IX sesji Rady Miejskiej w Kłodawie, która odbyła się w dniu 31 maja
2011r Rada Miejska w Kłodawie podjęła 10 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.
Dwie uchwały zostały przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.
Uchwały zostały przekazane do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu oraz
zainteresowanym jednostkom organizacyjnym w celu realizacji.

III. W okresie sprawozdawczym wydałem 4 zarządzeń
•
•
•
•

Zarządzenie nr 29/11 z 01.06.2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonych
w Kłodawie
Zarządzenie nr 30/11 z 07.06.2011 w sprawie zbycia nieruchomości położonej
w Rycerzewie
Zarządzenie nr 31/11 z 07.06.2011 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole
Podstawowej w Dębinie
Zarządzenie nr 32/11 z 20.06.2011 w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu
najmu lokalu mieszkalnego oraz umorzenia odsetek

IV. W zakresie gospodarki nieruchomościami
Nabycie nieruchomości
Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr SN.VI-8.77230-1210/10 z dnia 22 lutego
2011r. Gmina Kłodawa nabyła na własność nieruchomość zabudowaną dwoma budynkami
mieszkalnymi wielorodzinnymi, oznaczoną nr ewid. działki 543 o pow.0,1708 ha, położoną
w Kłodawie przy ul. Ogrodowej.
Zbycie nieruchomości
1. W wykonaniu Uchwały Nr 267/08 Rady Miejskiej w Kłodawie z dn. 19.grudnia 2008r.w sprawie

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Kłodawie i Zarządzenia Nr 29/2011
Burmistrza Kłodawy z dnia 1czerwca 2011r. w sprawie zbycia nieruchomości położonych
w Kłodawie, wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie oraz na stronie
internetowej wykaz 14 działek przeznaczonych do sprzedaży pod budownictwo jednorodzinne.
2. W wykonaniu Uchwały Nr VIII/43/2011 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 29 kwietnia 2011r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Rycerzewie i Zarządzenia Nr
30/2011 Burmistrza Kłodawy z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie
zbycia nieruchomości położonej w Rycerzewie, wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
i Gminy w Kłodawie i na stronie internetowej urzędu wykaz działki nr 153/3 o pow. 0,1930 ha,
położonej w Rycerzewie. Wartość nieruchomości wyszacowano na kwotę 20 500 zł.
3. W wykonaniu Uchwały Nr IX/49/2011 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 31 maja 2011r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Kłodawie została wyceniona
nieruchomość oznaczona nr działek : 355/2 o pow. 0,3515 i 356 o pow. 0,2494 ha
na kwotę 102 000 zł.
V. W zakresie zamówień publicznych i funduszy unijnych
Zamówienia publiczne
1. W dniu 09 czerwca zostało wszczęte postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na
realizację zadania pod nazwą „Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego w
wysokości 1.200.000,00 PLN”. Termin składania ofert wyznaczono do dnia 17 czerwca.
W wymaganym terminie wpłynęła 1 oferta.
2. W dniu 22 czerwca zostało wszczęte postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na
realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Bierzwiennej Długiej”.
Termin składania ofert wyznaczono do dnia 7 lipca.
Fundusze europejskie
1. W dniu 30 maja Gmina Kłodawa złożyła wniosek o płatność do zrealizowanego projektu pn.
„Akademia samorządności – pamięć, aktywność, demokracja i dziedzictwo historyczne – drogą
do podnoszenia świadomości i jakości życia społeczności lokalnej”.
2. W dniu 03 czerwca Gmina Kłodawa złożyła dwa wnioski o dofinansowanie w II edycji
Konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” ogłoszonego w ramach Programu „Wielkopolska
Odnowa Wsi”. Wnioski o dofinansowanie dotyczą Sołectw: Głogowa i Krzykosy.
3. Trwają prace nad przygotowaniem prac do Konkursu „Wieś Wielkopolska – Wsią Europejską”
ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Termin złożenia prac
konkursowych upływa 30 czerwca.

VI. W zakresie oświaty
Zakończenie roku szkolnego we wszystkich szkołach w roku bieżącym odbyło się 22
czerwca. Dla jednej placówki – Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Dębinie była to
ostatnia taka uroczystość gdyż zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie z dniem 31 sierpnia
br. szkoła ta zakończy swoją działalność. Dzień wcześniej – 21 czerwca zakończenie roku odbyło
się u najmłodszych uczniów i wychowanków tj. w Przedszkolu Nr 1 w Kłodawie.

VII. Ponadto w okresie sprawozdawczym
1. W zakresie spraw mieszkaniowych
Dodatki mieszkaniowe

W miesiącu czerwcu 2011r. zostało wypłaconych 180 dodatków mieszkaniowych na
kwotę 25.316,46 zł
2. W zakresie spraw samorządowych
Kultura

17, 18 i 19 czerwca odbyło się Kłodawskie Święto Soli w Kłodawie zorganizowane przez Urząd
Miasta i Gminy w Kłodawie oraz Kopalnią Soli „Kłodawa”,
W piątek 17 czerwca 2011r. na boisku „Moje Boisko Orlik 2012” odbył się otwarty Turniej Piłki
Nożnej o Puchar Burmistrza Kłodawy z okazji Kłodawskiego Święta Soli.
W sobotę 18 czerwca na stadionie sportowym w Kłodawie odbył się turniej bramkarza młodszego
o puchar Zarządu Kopalni Soli S.A.
W godzinach popołudniowych na scenie wystąpiły wokalistki z Gminnego Ośrodka Kultury
w Kłodawie. Oficjalnego otwarcia Kłodawskiego Święta Soli dokonali Burmistrz Kłodawy Józef
Chudy oraz członek zarządu Pan Marek Skrzypczak. Dla miłośników muzyki disco-polo zagrały
zespoły:ŁUKASZ, AKCENT, WEEKEND. Po zakończeniu gali gwiazd disco polo rozpoczęła
się zabawa, która trwała do późnych godzin nocnych w rytmie zespołu „LANS”.
W niedziele 19 czerwca na boisku „Moje Boisko Orlik 2012” odbył się Turniej piłki siatkowej
o Puchar Burmistrza Kłodawy.
Na scenie z koncertem wystąpiła orkiestra Dęta Solanie. Po koncercie zaprezentowali się uczniowie
Zespołu Szkół Nr 2, Zespół Szkół Nr 1, Szkoła Podstawowa w Lubońku, Szkoła Podstawowa
w Górkach, Szkoła Podstawowa w Bierzwiennej Długiej, Stowarzyszenie „Sprawni Inaczej”,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Atrakcją Kłodawskiego Święta Soli był również parada
motocykli z tureckiej grupy motocyklowej „Motur” i kolskiego klubu „ Knight rider chapter
Koło”.Gwiazdą niedzielnego wieczoru był zespół „HAKUNA – MATATA”, a w godzinach
wieczornych odbyła się dyskoteka.
BURMISTRZ
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