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

W okresie sprawozdawczym od 26 października do 25 listopada 2011r.
realizowałem następujące zadania :
I. Ustaliłem projekty uchwał Rady będące przedmiotem obrad XVII– dzisiejszej sesji .
II. Ustaliłem sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej podjętych w trakcie obrad XV i XVI
sesji
W wymienionym okresie odbyły się dwie sesje Rady Miejskiej w Kłodawie XV i XVI
w dniach :28 października i 15 listopada 2011r
W czasie obrad sesji Rada Miejska w Kłodawie podjęła 8 uchwał.
Wszystkie uchwały objęte zostały zakresem nadzoru Wojewody i przesłane do Oddziału Prawnego
i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koninie , natomiast uchwały objęte
zakresem Regionalnej Izby Obrachunkowej przesłano do RIO w Koninie.
Trzy 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 18 zarządzeń
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Zarządzenie nr 58/2011 z 20.10.2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2011 -2026
Zarządzenie nr 59/2011 z 24.10.2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej
zabudowanej położonej we wsi Rgielew
Zarządzenie nr 60/2011 z 25.10.2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
z inicjatywy Burmistrza Kłodawy w przedmiocie projektu "Programu współpracy Gminy
Kłodawa z organizacjami pozarządowymi na rok 2012"
Zarządzenie nr 61/2011 z 27.10.2011 r. w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu
najmu lokali mieszkalnych oraz umorzenia odsetek
Zarządzenie nr 62/2011 z 28.10.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie nr 63/2011 z 31.10.2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na
2011 rok
Zarządzenie nr 64/2011 z 31.10.2011 r. w sprawie planu kont dotyczącego projektu
"Europrzedszkolaki z Solnej Doliny"
Zarządzenie nr 65/2011 z 2.11.2011 r. w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej
deratyzacji (odszczurzania) na terenie miasta Kłodawa
Zarządzenie nr 66/2011 z 3.11.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie nr 67/2011 z 8.11.2011 r. w sprawie projektu budżetu gminy Kłodawa na 2012
rok
Zarządzenie nr 68/2011 z 9.11.2011 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych
stanowiących własność Gminy Kłodawa wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste
ułamkowej części gruntu

•
•
•
•
•
•
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Zarządzenie nr 69/2011 z 10.11.2011 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2012-2026 r.
Zarządzenie nr 70/2011 z 14.11.2011 r. w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu
najmu lokalu mieszkalnego oraz umorzenia odsetek
Zarządzenie nr 71/2011 z 16.11.2011 r. w sprawie przekazania do Zakładu Wodociągów i
Kanalizacji w Kłodawie sieci wodociągowej
Zarządzenie nr 72/2011 z 17.11.2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na
2011 rok
Zarządzenie nr 73/2011 z 17.11.2011 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale
mieszkalne i socjalne
Zarządzenie nr 74/2011 z 23.11.2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej
położonej w Górkach
Zarządzenie nr 75/2011 z 23.11.2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

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. 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 20 grudnia 2011r. Burmistrz Kłodawy
ogłosił II 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.
3. 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 w dniu 4 listopada 2011r. odbył się przetarg
nieograniczony ustny na jej sprzedaż. Nieruchomość zbyto za kwotę 33 200,00 zł.
4. 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 ogłoszono na dzień 20 grudnia 2011r. I przetarg na nieruchomość oznaczoną
nr ewid. działki 66 o pow. 1,3746ha. Cena wywoławcza wynosi 244 000,00 zł.
5. 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 oznaczonej nr 94 o pow.
2,32 ha wpisanej do rejestru zabytków jako dwór i park wywieszono wykaz jej do zbycia.
Po terminie wywieszenia wykazu tej nieruchomości tj. po dniu 12 grudnia 2011r. zostanie
ogłoszony przetarg.
6. W wykonaniu Uchwały Nr XV/90/2011 z dnia 28 października 2011r. w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości rolnej położonej w Górkach i Zarządzenia Nr 74/2011

z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej, położonej w Górkach
dokonano wyceny nieruchomości.Wartość wynosi 10 350 zł. Sporządzono wykaz działki
nr 155/1 o pow. 0,5240 ha, który zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
i Gminy Kłodawa i stronie internetowej bip.klodawa, a informacja o wykazie zostanie
ogłoszona w prasie.

V. W zakresie oświaty
Gmina Kłodawa realizuje projekt o nazwie „ Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III
w gminie Kłodawa” pod nadzorem i we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy,
który pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu IX w województwie wielkopolskim. Projekt
realizowany jest na podstawie podpisanej umowy nr: POKL.09.01.02-30-007/11-00 z dnia 24
sierpnia 2011 roku o dofinansowanie projektu systemowego. Gmina Kłodawa realizuje projekt
we wszystkich szkołach podstawowych funkcjonujących na jej terenie, tj. Szkole Podstawowej Nr 1
w Kłodawie, Szkole Podstawowej Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie, Szkole Podstawowej
w Górkach, Szkole Podstawowej w Bierzwiennej Długiej i Szkole Podstawowej w Lubońku.
Okresem realizacji projektu jest rok szkolny 2011/2012 .Uczestnikami projektu są wyłącznie
uczniowie i uczennice, które w roku szkolnym 2011/2012 uczęszczają do klas I-III szkoły
podstawowej. Udział uczestników projektu (uczniów i uczennic klas I-III) jest bezpłatny.
W ramach Projektu odbywają się
•
•
•
•
•

zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;
zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy;
zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie
i przyrodniczo;

Szkoły podstawowe doposażą swoja bazę dydaktyczną w pomoce dydaktyczne wynikające
z procesu indywidualizacji nauczania i wychowania.

VI. W zakresie zamówień publicznych i funduszy europejskich
Fundusze europejskie
1.W dniu 22 listopada 2011 roku Burmistrz Kłodawy i Skarbnik Gminy podpisali w Poznaniu
umowę o przyznaniu pomocy ze środków Unii Europejskiej – PROW 2007 – 2013 na operację
z zakresu małego projektu złożonego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Solna Dolina”.
Przedsięwzięcie dotyczy “Modernizacji i remontu świetlicy wiejskiej w Zbójnie”. Wartość
całkowita wg. złożonego projektu to kwota 40.856,46zł a wartość dofinansowania wg projektu to
23.240,00 zł.

2. W dniu 22 listopada Gmina Kłodawa złożyła dwa wnioski w konkursie organizowanym przez
Przegląd Koniński i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów pt. „Fundusz Sołecki- najlepsza Inicjatywa
2011”. Gmina Kłodawa zgłosiła do konkursu sołectwa: Pomarzany Fabryczne i Krzykosy.

Gmina Kłodawa przystąpiła do realizacji projektu pt. „Wdrożenie usprawnień zarządczych oraz
szkolenia kadr Urzędów Gmin Koło, Grzegorzew, Kłodawa, Kościelec, Osiek Mały” Projekt ten
jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Działanie 5.2, Poddziałanie 5.2.1.
W ramach projektu realizowane będą następujące działania:
1. Diagnoza, opracowania i wdrożenie systemów służących poprawie zarządzania i jakości
świadczonych usług oraz wzrostu zaufania społecznego
2. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz porównanie jakości wybranych usług
publicznych
3. Szkolenia
– ogólne - zwiększające poziom umiejętności interpersonalnych pracowników urzędów
w zakresie sprawnej i efektywnej obsługi klientów, komunikowania i pracy w zespole
itp.
– specjalistyczne - z dziedzin szczegółowo odnoszących się do obowiązków urzędniczych
i podnoszących poziom wiedzy z zakresu obowiązujących w danej dziedzinie
uregulowań prawnych i rozwiązania praktycznych problemów przy ich stosowaniu.
Grupę docelową stanowi kadra zarządzająca oraz pozostali pracownicy urzędu. Liderem projektu
jest Gmina Miejska Koło. Partnerami projektu są: Gmina Koło, Grzegorzew, Kłodawa, Kościelec
i Osiek Mały. Wartość projektu wynosi 921.300,00 zł. W ramach powyższego projektu czterech
pracowników urzędu podjęło studia podyplomowe.

Zamówienia publiczne
W dniu 22-11-2011 r. zostało wszczęte postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na
udzielenie zamówienia na wykonanie usługi ubezpieczeniowej. Przedmiot zamówienia:
“Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od
ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz
od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw
nieszczęśliwych wypadków, Ubezpieczenia komunikacyjne”. W/w Ubezpieczeniem objęto
wszystkie jednostki i cały majątek Gminy oraz strażaków biorących udział w akcjach. Termin
składania ofert ustalono na dzień 30.11.2011 do godziny 11:00.
VII. W zakresie spraw komunalnych

Dodatki mieszkaniowe
W miesiącu listopadzie zostało wypłaconych 178 dodatków mieszkaniowych na kwotę
26.774,08 zł.

Sprawy lokalowe
W wykonaniu Uchwały Nr 100/04 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 27 stycznia 2004r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali użytkowych stanowiących własność Gminy
Kłodawa oraz określenia zasad tej sprzedaży , zmienionej Uchwałą 193/08 Rady Miejskiej
w Kłodawie z dnia 30 kwietnia 2008r. , Burmistrz Kłodawy Zarządzeniem Nr 39/2011 z dnia 18
lipca 2011r. przeznaczył do sprzedażyl lokal użytkowy przy ul. T. Kościuszki 12/4 wraz ze
zbyciem na współwłasność ułamkowej części gruntu. Pierwszy ustny przetarg nieograniczony
dotyczący sprzedaży lokalu użytkowego nr 4 przy ul. T. Kościuszki w Kłodawie odbył się
2 listopada 2011r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Kłodawa. Najwyższa cena osiągnięta
w przetargu za lokal użytkowy przy ul. T. Kościuszki 12/4 o pow. 66,83 m2 wyniosła 147 100 zł +
podatek vat stawka zw /słownie : sto czterdzieści siedem tys sto zł + podatek vat stawka zw/.
Akt notarialny dotyczący sprzedaży lokalu użytkowego został sporządzony 24 listopada 2011r.
Podatki i opłaty lokalne
W miesiącu wrześniu 2011 roku o zwrot podatku akcyzowego ubiegało się 496 rolników.
Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Ilość litrów oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikająca z faktur dołączonych przez producentów
rolnych do wniosków to 289.813,36 l, na podstawie której wyliczono kwotę zwrotu podatku
akcyzowego. Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpiła w miesiącu listopadzie na łączną
kwotę 246.341,35 zł.

Solna Dolina
21 listopada w Starostwie Powiatowym w Kole cztery Lokalne Grupy Działania: Stowarzyszenie
„Solidarni w Partnerstwie”, Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” , Stowarzyszenie „Solna
Dolina” i Stowarzyszenie „Między Ludźmi i Jeziorami” zrobiły kolejny krok w zakresie
współpracy dotyczącej wspólnej promocji turystycznych walorów gmin, na terenie których
wymienione organizacje działają. Umowę partnerską dotyczącą realizacji projektu współpracy pod
nazwą ,,Turystyczne uroki regionu inspiracją społecznej aktywności – TURISA” podpisali:
z ramienia ,,Solidarnych w Partnerstwie” – prezes Ireneusz Ćwiek i wiceprezes Kinga
Szykowna; ,,Wielkopolski Wschodniej”: prezes Jarosław Felczyński i członek Zarządu Agnieszka
Lewandowska; ,,Solnej Doliny” – prezes Magdalena Bawej i wiceprezes Jadwiga Dorota
Murawiecka. Przedstawiciele Stowarzyszenia ,,Między Ludźmi i Jeziorami” mają złożyć swój
podpis w tym tygodniu.
Projekt obejmuje gminy wchodzące w skład powiatów: konińskiego, kolskiego, tureckiego
i słupeckiego (Kłodawa, Chodów, Przedecz – LGD Solna Dolina; Babiak, Grzegorzew, Dąbie,
Koło, Kramsk, Krzymów, Olszówka, Sompolno, Wierzbinek – LGD Wielkopolska Wschodnia,
Golina, Rzgów, Stare Miasto, Rychwał, Grodziec, Tuliszków – LGD Solidarni w partnerstwie,
Kazimierz Biskupi, Kleczew, Skulsk, Wilczyn, Ostrowite – LGD Między ludźmi i jeziorami). Jego
celem jest promocja i wzrost atrakcyjności regionów partnerskich w oparciu o lokalne zasoby
turystyczne.
W ramach projektu Lokalne Grupy Działania zamierzają opracować tablice informacyjne ( także
multimedialne) przedstawiające ciekawe i atrakcyjne miejsca turystyczne, opracować i wydać
albumy promujące obszar objęty działalnością zaangażowanych w projekt grup, założyć
profesjonalną stronę internetową o tematyce turystycznej oraz zorganizować wydarzenia
promocyjne dot. projektu współpracy.Projekt współpracy będzie realizowany od marca do listopada

2012 roku.
VIII. W zakresie spraw samorządowych
Kultura
11 listopada mieszkańcy Gminy Kłodawa po raz kolejny uczcili rocznicę odzyskania przez Polskę
Niepodległości. W tym dniu odprawiona została uroczysta Msza Św. za Ojczyznę, pod pomnikiem
na Placu Wolności złożono wiązanki kwiatów. Po głównych uroczystościach w Gminnym Ośrodku
Kultury został przedstawiony okolicznościowy program artystyczny przygotowany przez młodzież
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie.
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