Sprawozdanie Burmistrza Kłodawy z działalności międzysesyjnej
oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Kłodawie .
________________________________________________________________

W okresie sprawozdawczym od 28 września do 25 października 2011r. realizowałem następujące
zadania :
I. Ustaliłem projekty uchwał Rady będące przedmiotem obrad XV– dzisiejszej sesji .
II. Ustaliłem sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej podjętych w trakcie obrad XIV sesji
W czasie obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Kłodawie , która odbyła się w dniu 28 września
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.
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 5 zarządzeń
•
•
•
•
•

Zarządzenie nr 53/2011 z 29.09.2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej
położonej w Kłodawie
Zarządzenie nr 54/2011 z 29.09.2011 r. w sprawie przekazania do Zarządu Wodociągów i
Kanalizacji w Kłodawie sieci wodociągowej
Zarządzenie nr 55/2011 z 4.10 .2011 r. w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu
najmu lokali mieszkalnych oraz umorzenia odsetek
Zarządzenie nr 56/2011 z 7.10.2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na
2011 rok
Zarządzenie nr 57/2011 z 18.10.2011 r. w sprawie określenia stawki czynszu za wynajem
lokalu użytkowego przy ul. Wł. Kapicy 2 w Kłodawie o pow. 15,20 m2

IV. W zakresie gospodarki nieruchomościami
Zbycie nieruchomości
1. W wykonaniu Uchwały Nr 267/08 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 19 grudnia 2008r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Kłodawie i Zarządzenia
Burmistrza Kłodawy z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie zbycia nieruchomości położonych
w Kłodawie ogłoszono na dzień 25 listopada 2011r. II przetarg ustny nieograniczony na 14
działek przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną.
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 na dzień 4 listopada 2011r. ogłoszono II przetarg
na zbycie nieruchomości zabudowanej (budynek przeznaczony do rozbiórki)- działka
nr 153/3 o pow. 0,1930ha.
3. Na podstawie Uchwały Nr IX/49/2011 Rady Miejskiej w Kłodawie z dn. 31 maja 2011r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Kłodawie oraz
Zarządzenie Nr 41/2011 Burmistrza Kłodawy z dnia 2 sierpnia 2011r. w sprawie zbycia
nieruchomości położonej w Kłodawie na dzień 28 października 2011r. Burmistrz Kłodawy
ogłosił I przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości oznaczonej nr ewid. działek
355/2 i 356 o łącznej powierzchni 0,6009 ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi
102 000,00 zł.
4. Na podstawie Uchwały Nr XI/69/2011 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 18 sierpnia
2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości rolnej, położonej w Dębinie
oraz Zarządzenie Nr 43/2011 Burmistrza Kłodawy z dn.8 sierpnia 2011r. w sprawie zbycia
nieruchomości rolnej położonej w Dębinie na dzień 4 listopada 2011r. Burmistrz Kłodawy
ogłosił I przetarg nieograniczony ustny na jej sprzedaż. Cena wywoławcza nieruchomości
wynosi 32 800,00 zł.
5. W wykonaniu Uchwały Nr XIII/75/2011 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 sierpnia
2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej
w Kłodawie przy ul. Bierzwieńskiej oraz Zarządzenia Nr 53/2011r. Burmistrza Kłodawy
z dnia 29 września 2011r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej, położonej
w Kłodawie wywieszono na tablicy ogłoszeń w urzędzie oraz ogłoszenie na stronie
internetowej urzędu wykaz nieruchomości oznaczonej nr ewid. działki 66 o pow. 1,3746ha.
Rzeczoznawca majątkowy wycenił powyższą nieruchomość na kwotę 244 000,00 zł.
6. W wykonaniu Uchwały Nr X/66/2011 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Rgielewie
oraz Zarządzenia Nr 59/11 Burmistrza Kłodawy z dnia 24.10.2011r.w sprawie zbycia
nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Rgielewie dokonano jej wyceny
oznaczonej nr 94 o pow. 2,32 ha.
Nieruchomość oznaczona nr ewid. działki 94 o pow. 2,32 ha jest wpisana do rejestru
zabytków jako dwór i park. Wartość wyszacowana przez rzeczoznawcę wynosi
468 910,00 zł.

V. W zakresie ochrony środowiska

W dniu 14 października 2011 roku została przeprowadzona na terenie Gminy Kłodawa
nieodpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w ramach której wszyscy
mieszkańcy Gminy Kłodawa mogli oddawać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Zbiórka
została zorganizowana przez Związek Międzygminny "Kolski Region Komunalny" przy
współpracy Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie oraz Zakładu Zaopatrzenia "Hydrostal" Sp. J. z
Konina. Mieszkańcy którzy zdecydowali się oddać zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny
otrzymali żarówki energooszczędne Philips Genie 11 W.
W wyniku przeprowadzonej akcji udało się zebrać 1850 kg zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego.

VI. W zakresie funduszy europejskich
1. W dniu 10 października 2011 roku ogłoszono wyniki II edycji Konkursu „Pięknieje
Wielkopolska Wieś” ogłoszonego w ramach Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”. Gmina
Kłodawa otrzymała dofinansowanie do wniosku sołectwa Głogowa w wysokości 40.000,00 zł
oraz do wniosku sołectwa Krzykosy w wysokości 40.000,00 zł. Wkładem własnym w realizacji
projektów jest Fundusz Sołecki.
2. W dniu 20 października 2011 roku w wyniku pozytywnie zakończonej weryfikacji wniosku
o płatność pośrednią dla projektu pod nazwą „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej
w Bierzwiennej Długiej” przekazano zlecenie płatności na kwotę 28.189,00 zł.
3. W dniu 21 października 2011 roku Gmina Kłodawa otrzymała I miejsce i nagrodę w wysokości
10.000,00 zł w Konkursie „Wieś Wielkopolska – Wsią Europejską” w kategorii „Najlepsze
przedsięwzięcie zrealizowane w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi” dla projektu
sołectwa Pomarzan Fabrycznych „Rodzinny Park Rozrywki ALFA”.

VII. W zakresie spraw komunalnych

Dodatki mieszkaniowe

W miesiącu październiku 2011r. zostało wypłaconych 171 dodatków mieszkaniowych
na kwotę 26.202,87 zł.
VIII. W zakresie spraw samorządowych
Oświata
13 października 2010 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie odbyła się gminna uroczystość
z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w której uczestniczyli dyrektorzy szkół
i przedszkola ,wyróżnieni nauczyciele, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kłodawie oraz
członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej
w Kłodawie. Ważnym elementem uroczystości było wręczenie przez Burmistrza Kłodawy Józefa
Chudego „Nagród Gminy”. Za wzorowe promowanie szkoły w środowisku lokalnym oraz
zaangażowanie w zaspokajanie potrzeb edukacyjnych uczniów nagrodzono 16 osób.
Turystyka
TOUR SALON to największe w Polsce targi turystyczne, które co roku gromadzą na terenie
Międzynarodowych Targów Poznańskich wystawców z kilkudziesięciu krajów oraz wielotysięczną
publiczność - zarówno profesjonalistów podczas dwóch pierwszych dni branżowych, jak i klientów
indywidualnych, szukających pomysłów na ciekawe spędzanie wolnego czasu. W roku bieżący
Gmina Kłodawa jako członek Centralnego Łuku Turystycznego wzięła udział w Targach Tour
Salon. Targi trwały w dniach 19,20,21, 22 października 2011 roku.
Stoisko Centralnego Łuku Turystycznego, było częścią stoiska Województwa Łódzkiego.
Przedstawiciele gmin i podmiotów gospodarczych, członków CŁT stanowili obsługę stoiska
w ciągu czterech dni targowych.

Kultura
W dniu 20 października 2011 r. odbył się Jubileusz 65 lecia Biblioteki Publicznej w Kłodawie.
Uroczystość rozpoczęła się występem młodzieżowego zespołu „Art” z ZS Nr 2.
Następnie Pani Barbara Maćkowiak Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kłodawie powitała
zgromadzonych gości i przedstawiła krótką historię biblioteki.
Przygotowano również prezentację multimedialną dotyczącą działalności biblioteki oraz referat
poświęcony książce w różnych jej postaciach.
Na uroczystości wyróżniono osoby, które poprzez swoje działania zostały wpisane na listę
„Przyjaciół” Biblioteki. Bibliotekarze podziękowali także swoim wiernym czytelnikom przekazując
im dyplomy i kwiaty.
Szczególne gratulacje i słowa uznania dla pracowników biblioteki wygłośili zaproszeni goście.
Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy spotkania mogli obejrzeć wystawę „Biblioteka
w obiektywie” oraz kroniki biblioteki.
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