Sprawozdanie Burmistrza Kłodawy z działalności między sesyjnej oraz
z wykonywania uchwał Rady Miejskiej w Kłodawie .
W okresie sprawozdawczym tj. od 26 września 2006 r. do 25 października 2006 r .realizowałem
następujące zadania :
I. Ustaliłem projekty uchwał Rady będące przedmiotem obrad XLVIII – dzisiejszej
sesji .
II. Ustaliłem sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej podjętych w takcie obrad
XLVII sesji .
Na sesji odbytej w dniu 29 września 2006 r. Rada Miejska w Kłodawie podjęła 14 uchwał .
Wszystkie uchwały objęte zakresem nadzoru Wojewody przesłane zostały do Oddziału
Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatury
w Koninie, natomiast uchwały objęte zakresem nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu przesłane zostały do Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespół w Koninie . Sześć
uchwał Rady Miejskiej stanowiących akty prawa miejscowego przesłanych zostało do
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwały przekazane zostały do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta
i Gminy w Kłodawie oraz właściwym jednostkom organizacyjnym gminy Kłodawa
w celu ich realizacji .
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu uchwałą Nr 22/884/2006 z dnia
18 października 2006 r. orzekło nieważność postanowień uchwały nr 317/06 Rady Miejskiej
w Kłodawie z dnia 29 września 2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju
i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu .
III.W okresie sprawozdawczym realizowałem :
- uchwałę Nr 310/98 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 24 marca 1998 r. w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste
ułamkowej części gruntu oraz określenia zasad tej sprzedaży, zmienionej uchwałą
Nr 346/98 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 27 maja 1998 r.
W okresie sprawozdawczym zbyto w drodze bezprzetargowej wraz z oddaniem we
współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego, trzy
lokale mieszkalne położone w Kłodawie ,
– przy ulicy Władysława Jagiełły 2 – 1 lokal ,
– przy ul. Armii Krajowej 4 – 1 lokal ,
– przy ul.Kardynała Stefana Wyszyńskiego 46 – 1 lokal .
IV . W okresie sprawozdawczym wydałem 4 zarządzenia :
- zarządzenie nr 216/06 z dnia 27 września 2006 r . w sprawie wojewódzkiego treningu Systemu
Wykrywania i Alarmowania ,
- zarządzenie nr 217/06 z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wzorów załączników do projektu
budżetu,
- zarządzenie nr 218/06 z dnia 16 października 2006 r . w sprawie sprzedaży nieruchomości
zabudowanej budynkiem mieszkalnym jedno lokalowym ,
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zarządzenie nr 219/06 z dnia 19 października 2006 r. w sprawie określenia terminu i miejsca
wyborów sołtysów, członków rad sołeckich i członków rad osiedli w gminie Kłodawa.

V. W okresie sprawozdawczym przeprowadzone zostały 2 postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego :
1. Zakończono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 tys. euro w
sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa drogi
gminnej Krzykosy -Dąbrówka na odcinku 1 km.
Otwarcie ofert nastąpiło 19-09-2006 r. Wpłynęła jedna oferta, złożona przez:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A.
ul. Toruńska 200
62-600 Koło
z ceną ofertową 320511,18 zł brutto (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy pięćset jedenaście zł
18/100 brutto).
Zawarcie umowy nastąpiło 11-10-2006 roku, termin wykonania zamówienia określono na 30-112006. r.
2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie zakończył wszczęte 25-09-2006 roku
postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 60 tys. euro na
wykonanie prac geologicznych – studni głębinowych.
Termin składania ofert ustalono na dzień 10-10-2006 r. W wymaganym terminie wpłynęło
6 ważnych ofert. Otwarcia ofert dokonano w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie,
ul. Dąbska 17,dnia 10-10-2006 roku o godzinie 1015. Ze względu na przyjęte kryterium ceny
(cena=100%), za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez przedsiębiorstwo:
„STUDBUD” ZAKŁAD STUDNIARSKI Stanisław Gąsior
Huta Strzelce 25
86-320 ŁASIN
z ceną ofertową 135792,40 zł brutto (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy siedemset
dziewięćdziesiąt dwa zł 40/100 brutto).
Pozostali wykonawcy zaproponowali ceny: 187450,16 zł, 172717,30 zł, 220069,30 zł, 183496,38 zł
i 164269,37 zł brutto.
VI. Ponadto w okresie sprawozdawczym :
1. W zakresie spraw mieszkaniowych
Dodatki mieszkaniowe
W miesiącu październiku 2006 r. wypłacono ogółem 300 dodatków mieszkaniowych na kwotę
35 749,23 zł.
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2.W zakresie naprawy dróg i ulic
1.W związku z wyznaczonym odbiorem robót na dzień 17 października 2006 r. komisja w tym
dniu dokonała oględzin technicznych wykonanych robót związanych z przebudową drogi
Dębina – Leszcze .Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo GOLMAR sp. o.o.Bierzmo 2a.
Komisja po zapoznaniu się z przedmiotem odbioru nie odebrała wykonanych prac .
Komisja stwierdziła , że położona nawierzchnia jest spękana, źle zagęszczona , spadki
poprzeczne przekraczają dopuszczalne granice zezwalające na odbiór .
Wykonawca ma usunąć usterki i przedstawić wykonane prace ponownie do odbioru do dnia
28 października 2006 r.
2.Zostały rozpoczęte prace związane z budową nawierzchni bitumicznej o długości 1 km na
drodze Krzykosy – Dąbrówka . Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo
-Mostowych S.A .Koło ul. Toruńska 200 .Termin wykonania robót – 30 listopada 2006 r .
3.W zakresie ochrony środowiska

−

−

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie w okresie międzysesyjnym wydał
warunki techniczne na budowę siedmiu przyłączy kanalizacji sanitarnej . W tym
okresie zostało wybudowanych pięć przyłączy kanalizacyjnych .
2.Zamówiono:
41 szt. pojemników na odpady o pojemności 50 litrów (koszy ulicznych). Cena za 1 szt wynosi
122 zł brutto.Całkowita wartość zamówienia wynosi 5002 zł brutto (słownie: pięć tysięcy dwa zł
00/100 brutto).
255 szt. pojemników na odpady o pojemności 120 litrów z pokrywą. Cena za 1 szt wynosi
58,56 zł. Całkowita wartość zamówionych pojemników wynosi 14 932,80 zł brutto.
Zakup zostanie zrealizowany ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej .
Dostawa zamówionych pojemników nastąpi najpóźniej 30-10-2006 r.

4. W zakresie oświaty
W dniu 12 października 2006 r . na uroczystym spotkaniu z okazji ''Dnia Edukacji Narodowej''
wręczyłem nagrody gminy Kłodawa nauczycielom i dyrektorom szkół i przedszkola .
Uroczystość uświetnił występ młodzieży z Gimnazjum Nr 2 w Kłodawie .
5.W zakresie komunalizacji

–
–

Wojewoda Wielkopolski przekazał na rzecz gminy Kłodawa nieruchomości stanowiące drogi
gminne :
ul. Krańcowa w Kłodawie, oznaczona nr działki 17 o pow. 0,056 ha ,
nieruchomości stanowiące drogi gminne ,składające się z 6 działek o łącznej powierzchni
1,21 ha, położone w Dębinie .

BURMISTRZ
ZDZISŁAW DOMAŃSKI
3

