Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
Burmistrza Miasta i Gminy w Kłodawie za okres od 23 kwietnia 2015 do 27 maja 2015r.
I Informacje ogólne
1.W wymienionym okresie odbyła się IX sesja Rady Miejskiej w Kłodawie.
W czasie sesji zostało podjętych 5 uchwał,które objęte zostały zakresem Nadzoru Wojewody
i przesłane do Wydziału Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Poznaniu.
Uchwały objęte zakresem Regionalnej Izby Obrachunkowej zostały przesłane do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu Oddział w Koninie.
Uchwały zostały przekazane do właściwych komórek
zainteresowanym jednostkom organizacyjnym w celu realizacji.

organizacyjnych

Urzędu

oraz

2.W okresie sprawozdawczym wydano dwanaście zarządzeń Burmistrza Kłodawy w zakresie
wewnętrznego funkcjonowania urzędu oraz gospodarowania mieniem gminy. Zarządzenia zostały
umieszczone na stronie bip urzędu.
3.1.W wykonaniu Uchwały Nr VI/24/2015 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 stycznia 2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy
Kłodawa oraz warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawki procentowej oraz zgodnie z
Zarządzeniem Burmistrza Kłodawy został sprzedany lokal mieszkalny w trybie bezprzetargowym
na rzecz najemcy : przy ul. Górnicza 14/23 o pow. użytkowej 49,60 m² wraz z piwnicą o pow.
13,80 m²- za cenę 15 092 zł + podatek Vat .Akt notarialny został zawarty w dniu 24.04.2015r.
3.2.Burmistrz Kłodawy przy udziale Komisji Mieszkaniowej :
-realizując uprawnienia do zawarcia umowy w ramach ostatecznej listy osób uprawnionych do
najmu lokalu mieszkalnego wydał skierowanie do zawarcia umowy najmu na lokal mieszkalny
rodzinie trzyosobowej w miejscowości Górki 17/7 ,
3.3.Na podstawie Uchwały nr XXXV/221/2012 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 20 grudnia
2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej w Kłodawie
oraz Zarządzenia Nr 32/2015 Burmistrza Kłodawy z dnia 23 kwietnia 2015r., Burmistrz Kłodawy
ogłosił na dzień 19 czerwca 2015r. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej, oznaczonej nr ewid. działki 180/2 położonej w Kłodawie przy ul. Warszawskiej 19 za
cenę 41 500,00 zł.
3.4.W wykonaniu uchwały Nr VIII/36/2015 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 27 marca 2015 r. w
sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie oraz
zarządzenia Nr 26/2015 Burmistrza Kłodawy z dnia 1 kwietnia 2015 r. w dniu 8 maja 2015 r.
została zawarta umowa dzierżawy z dotychczasowym Dzierżawcą Panem Zbigniewem
Michalakiem na okres 3 lat tj. od 24 kwietnia 2015r. do 23 kwietnia 2018 r. z przeznaczeniem na
lokalizację przenośnego garażu.
Dzierżawa dotyczy terenu położonego w Kłodawie część działki ozn. nr geod. 1139 o pow. 25 m2.
Tytułem czynszu za dzierżawę Dzierżawca będzie uiszczał na rzecz Wydzierżawiającego czynsz w
wysokości 300,00 zł rocznie plus podatek VAT 23%.
4.W miesiącu maju 2015 r. wypłacono 148 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę :
21 740,78 zł.
5.W miesiącu maju 2015 r. wypłacono 19 dodatków energetycznych na kwotę : 286,45 zł .

II Informacja dotycząca zamówień publicznych, inwestycji i ochrony środowiska
1. W I etapie głosowania w konkursie „Podwórko Nivea” Gmina Kłodawa zajęła 16 miejsce
uzyskując 62.819 głosów i tym samym zakwalifikowała się do TOP 20, gdzie zostaną wybudowane
place zabaw Nivea. Gmina dopełniła formalności przesyłając do Organizatora Konkursu mapę do
celów projektowych oraz odpis z księgi wieczystej potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.
W dniu 25 maja otrzymaliśmy mapy z naniesionym planem Podwórka Nivea i złożyliśmy w
Starostwie Powiatowym w Kole zgłoszenie budowy placu zabaw.
2.W dniu 04-05-2015 r. została zawarta umowa na zakup i transport kruszywa naturalnego
łamanego kamiennego o frakcji 0-31,5 mm do remontu dróg gminnych na terenie gminy Kłodawa
w roku 2015 z firmą Transport-Handel-Usługi Krzysztof Wasielewski, z siedzibą w miejscowości
Czołpin. Wartość zawartej umowy: 179.700,00 zł brutto.
3. W dniu 07-05-2015 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej pn. rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Kłodawie z PPUH Vitaro z
siedzibą w miejscowości Dziepółć. Wartość zawartej umowy: 67.650,00 zł brutto.
4. W dniu 08-05-2015 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej pn. budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Kłodawa (w skład której wchodzą:
budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łęczyckiej w Kłodawie i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompownią w miejscowości Pomarzany Fabryczne, Gm. Kłodawa) oraz uporządkowanie
gospodarki wodno - ściekowej w rejonie ulic Kościuszki i Górniczej w Kłodawie z
Przedsiębiorstwem wielobranżowym STERN z siedzibą w Kaliszu. Wartość zawartej umowy:
60.393,00 zł brutto.
5. W dniach od 15 do 18 czerwca 2015 roku planowana jest na terenie Gminy Kłodawa zbiórka foli
rolniczej po sianokiszonkach, worków po nawozach, sznurków rolniczych.
6. W dniu 21 kwietnia 2015 roku zawarto umowę o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kłodawa na
rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Kłodawie na konserwację rowów melioracyjnych. Wysokość
udzielonej datacji 20.000,00 zł.
7. W dniu 13 maja 2015 roku zawarto umowę z firmą NUVARRO na Opracowanie Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej z dofinansowaniem zadania przez WFOŚiGW w Poznaniu. W dniu 18
maja Wykonawca Planu dokonał złożenia wniosku o uzyskanie dofinansowania ze środków
WOŚIGW w Poznaniu.
8. Wydano 2 zaświadczenia o jakości wody.
9.Dokonano zgłoszenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie 1 przydomowej oczyszczalni
ścieków na terenie gminy Kłodawa.
10.W dniu 5 maja 2015 roku pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie przeprowadzili w
Szkole Podstawowej Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie Gminną Olimpiadę Ekologiczną.
Gminna Olimpiada Ekologiczna została przeprowadzona w dwóch grupach wiekowych: I grupa –
klasy IV – VI szkoły podstawowej; II grupa – gimnazjum. W olimpiadzie wzięło udział 25 uczniów
ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Kłodawa.
W wyniku przeprowadzonego konkursu wyłoniono następujących laureatów.
Zwycięzcami w kategorii szkół podstawowych zostali:
I miejsce – Gabriela Dopierała – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie

II miejsce – Weronika Proszowska – Szkoła Podstawowa w Lubońku
III miejsce – Amelia Wojciechowska - Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie
Zwycięzcami w kategorii szkół gimnazjalnych zostali:
I miejsce – Olga Stawiszyńska – Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Wólce
Czepowej
II miejsce – Nikola Dzierbicka – Gimnazjum Nr 1 w Kłodawie
III miejsce – Klaudia Stelmachowska - Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w
Wólce Czepowej
Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, natomiast pozostali uczestnicy nagrody pocieszenia za
udział w olimpiadzie. Ponadto wszyscy uczniowie biorący udział w olimpiadzie otrzymali
pamiątkowe dyplomy.
11. Wydano 7 decyzji dotyczących usunięcia drzew i krzewów, a 5 wniosków o wydanie
zezwolenia na wycięcie drzew rosnących na terenach gminnych przesłano do Starostwa
Powiatowego w Kole.
III Informacja w zakresie współpracy z organizacjami, profilaktyki- sprawy różne
1.W dniu 6 maja 2015 r. w godzinach 14:00- 18:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie
zorganizowano Konferencję pt. "Współpraca w przeciwdziałaniu uzależnieniom i przemocy w
rodzinie". Konferencja była organizowana przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Kole.
Głównym prelegentem była dr Teresa Kobrzyńska – członek zespołu ekspertów Państwowej
Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie, certyfikowany specjalista w
zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W Konferencji wzięło udział ok.
120 osób.
2. W dniu 23 maja zostały zorganizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie oraz Gminny
Punkt Wspierania Rodziny warsztaty plenerowe „Mój dzień z rodziną“ . Podczas spotkania odbyły
się prelekcje dla rodziców prowadzone przez panią psycholog Elżbietę Sędziak "Jak wspierać
dziecko, żeby nie sięgało po alkohol" oraz "Doskonalenie umiejętności wychowawczych, poprawa
komunikacji pomiędzy rodzicami a dziećmi – dla rodziców i dzieci". W tym czasie dzieci i
młodzież uczestniczyły w programie edukacyjno- wychowawczym oferowanym przez "Końską
Zagrodę", gdzie główną atrakcją była jazda konna dla wszystkich. Po warsztatach odbyły się zajęcia
i konkurencje sportowe a na zakończenie zorganizowano ognisko dla wszystkich uczestników .
Całość spotkania odbyła się w Gospodarstwie Agroturystycznym "Końska zagroda" w Bierzwiennej
Krótkiej. W warsztatach uczestniczyło ponad 50 osób będących podopiecznymi Gminnego Punktu
oraz zaproszeni goście.
3.W dniu 23 maja 2015 r. na ternie Gminy Kłodawa Stowarzyszenie KATYŃ w
Koninie zorganizowało II Rowerowy Rajd Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej
Regionu Konińskiego.
Celem Rajdu było propagowanie zdrowego stylu życia oraz kultury osobistej,popularyzacja sportu
i szerzenie wiedzy na temat wychowania w trzeźwości, bez alkoholu i narkotyków, cele ściśle
wpisały się w realizację Gminnego Programu Profilaktyki.
Zakończenie imprezy odbyło się w Wólce Czepowej, gdzie podsumowania Rajdu dokonali: Prezes
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Podstawowej i Gimnazjum w Wólce Czepowej- Anna Prętkiewicz.
W rajdzie wzięło udział ponad 100 uczestników.

4. W dniu 2 maja odbyła się III Majowa Sztafeta Flagi. W Sztafecie wzięło udział ponad 100
uczestników a Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie wsparł inicjatywę w ramach współpracy z
Organizacjami Pozarządowymi w kwocie 1.200,00 zł.
5. W dniu 13 maja ogłoszono otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Termin składania ofert mija 5 czerwca.
Tytuł zadania to: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla
dzieci i młodzieży, w tym organizacja półkolonii letnich i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć
sportowych. Planowana wysokość środków na realizację zadania publicznego wynosi 22.000,00 zł.
Postępowanie konkursowe prowadzone jest zgodnie z "Programem współpracy Gminy Kłodawa z
organizacjami pozarządowymi na 2015 rok" oraz Gminnym Programem Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kłodawa
na 2015 rok.
6. W dniu 2 czerwca, w godzinach 9:00- 15:00 organizowane jest we współpracy z Krajowym
Stowarzyszeniem Sołtysów w Koninie Seminarium pt. "Tworzenie i zarządzanie partnerstwami
lokalnymi w obszarze turystyki, przedsiębiorczości, integracji społecznej i edukacji" w Świetlicy
Wiejskiej w Krzykosach. Seminarium organizowane jest w ramach realizacji projektu "Działamy
Razem" z Europejskiego Funduszu Społecznego.
7. W dniu 14 maja odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Solna Dolina ,
podczas którego rozszerzono obszar działania "Solnej Doliny" o Gminy: Olszówka, Grzegorzew i
Dąbie oraz przyjęto nowych członków.
8.Na terenie 6 gmin członkowskich trwają spotkania informacyjno- konsultacyjne dotyczące
przyszłego okresu programowania PROW na lata 2014- 2020 oraz możliwości pozyskania środków
finansowych na różne działania. Osoby zainteresowane prosimy o uczestnictwo w spotkaniach i
współpracę w zakresie tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Solnej Doliny.
9. Zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do wzięcia czynnego udziału w organizowanym
przez Stowarzyszenie w dniu 30 maja 2015 roku Jarmarku Produktu Lokalnego Tradycji i
Partnerstwa na Placu 3 Maja w Kłodawie- jako imprezy współtowarzyszącej Gminnym Obchodom
Dnia Dziecka. Imprezę uświetni Festiwal Młodych Talentów oraz ekspozycja dorobku kulturalnego
i kulinarnego regionu.
IV Burmistrz w okresie sprawozdawczym uczestniczył :
1.W dniu 26 kwietnia 2015 r. w hali przy Gimnazjum Nr 1 w Kłodawie tenisiści stołowi Górnika
przypieczętowali awans do II ligi. W dwóch ostatnich spotkaniach Górnik pokonał we własnej hali
Gamaja I Rogoźno 9:1 oraz LKTS Luboń 9:1.Było to zarazem 39 i 40 ligowe zwycięstwo z rzędu.
Zespół Górnika od momentu reaktywacji i przystąpienia do rozgrywek organizowanych przez
Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego jest niepokonany .
2.W dniu 2 maja 2015 r. odbyły się obchody Gminnego Święta Strażaków. Obchody rozpoczęto
zbiórką oddziałów Gminnych OSP przy Domu Górnika, skąd przemaszerowano do Kościoła, w
którym odbyła się msza święta w intencji strażaków. Po mszy na placu przy remizie OSP Kłodawa
wręczono podziękowania strażakom od Burmistrza Kłodawy za wkład wniesiony w rozwój
społeczności lokalnej i szerzenie ruchu strażackiego na obszarze Miasta i Gminy Kłodawa oraz
podziękowania od Zarządu Oddziału Miejskiego Gminnego ZOSP RP za wkład wniesiony w
rozwój i umacnianie Związku OSP RP oraz wręczono odznaki Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej

w Kłodawie.
3.W dniu 3 maja 2015 r. obchodziliśmy 224 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości
poprzedziła Msza Święta za Ojczyznę w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w
Kłodawie, następnie uczestnicy wraz z orkiestrą górniczą "Solanie" przeszli na Plac Wolności,
gdzie nastąpiło uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem w hołdzie Twórcom Ustawy Rządowej
regulującej ustrój prawny Rzeczypospolitej Polskiej .Na koniec uroczystości zaproszono na
akademię przygotowaną przez uczniów Gimnazjum Nr 1 w Kłodawie w GOK.
4.W dniu 17 maja 2015 r., odbyło się IX Krajowe Święto Kwitnącego Rzepaku. Tematem
seminarium naukowego był przegląd aktualnej sytuacji na rynku rzepaku i roślin oleistych oraz
nowe technologie uprawy i ochrony rzepaku. Seminarium miało miejsce w sali konferencyjnej
Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego w Straszkowie. Po części oficjalnej przyszedł czas na
majówkę. Organizatorami święta byli Burmistrz Kłodawy, Krajowe Zrzeszenie Producentów
Rzepaku i Roślin Białkowych, Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego i Wojewódzki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego.
5.Burmistrz gratuluje zwycięskiej drużynie z kłodawskiej jedynki w składzie Kamil Szydłowski,
Patrycja Tomczyk i Dawid Kujawka , która zajęła I miejsce w III edycji Międzynarodowego
Turnieju Robotów w Toruniu.

Dokładne informacje o uroczystościach i spotkaniach , które odbyły się w okresie sprawozdawczym
można uzyskać na bieżąco na stronie urzędu.

Na tym sprawozdanie zakończono, dziękuję za uwagę.

