Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
Burmistrza Miasta i Gminy w Kłodawie za okres od 24 czerwca 2015 do 21 lipca 2015r.
I Informacje ogólne
1.W wymienionym okresie odbyła się XIV sesja Rady Miejskiej w Kłodawie.
W czasie sesji podjęto 11 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.
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2.W okresie sprawozdawczym wydano sześć zarządzeń Burmistrza Kłodawy w zakresie
wewnętrznego funkcjonowania urzędu oraz gospodarowania mieniem gminy. Zarządzenia zostały
umieszczone na stronie bip urzędu.
3.W okresie wakacyjnym dla dzieci z terenu Gminy Kłodawa zorganizowano po raz kolejny
kolonie letnie.
W tym roku kolonie dla 40 osobowej grupy odbywają się w terminie od 12-22 lipca 2015. Baza
noclegowa podobnie jak w roku ubiegłym znajduje się w Lewinie Kłodzkim.
4.W wykonaniu Uchwały Nr 97/07 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 20 września 2007r.
w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych stanowiących własność
Gminy Kłodawa oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 36/2014 Burmistrza Kłodawy z dnia 8 maja
2014r. i Zarządzeniem Nr 10/2015 Burmistrza z dnia 16 stycznia 2015 został sprzedany w drodze
pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego lokal mieszkalny w miejscowości Luboniek 80/4
wraz ze zbyciem na współwłasność ułamkowej części gruntu za cenę 46.660,00 zł .
Akt notarialny został podpisany w dniu 07.07.2015r.
5.W wykonaniu Uchwały Nr VIII /35/2015 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 27 marca 2015r. w
sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Kłodawa a osobą fizyczną,
zmienioną Uchwałą Nr IX/45/2015 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 24 kwietnia 2015r. Oraz
Zarządzeniem Nr 37/2015 Burmistrza Kłodawy z dnia 30 kwietnia 2015r. została dokonana
zamiana zgodnie z aktem notarialnym z dnia 10.07.2015r.
Wzajemne rozliczenie wartości zamienianych nieruchomości nastąpiło za dopłatą przez Edwina i
Jolantę Janikowskich kwoty 4.680 zł na rzecz Gminy Kłodawa
Koszty związane z zamianą lokali mieszkalnych w całości ponieśli Wnioskujący o zamianę .
6.1.W miesiącu lipcu 2015 r. wypłacono 145 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę :
21 170,41 zł.
6.2.W miesiącu lipcu 2015 r. wypłacono 20 dodatków energetycznych na kwotę : 304,93 zł .

II Informacja dotycząca zamówień publicznych, inwestycji i ochrony środowiska
1.Na terenie gminy Kłodawa przeprowadzono zbiórkę foli rolniczej, worków po nawozach itp.
Odpady zostały zebrane z wyznaczonych miejsc odbioru odpadów przez Zarząd Budynków i Usług
Komunalnych w Kłodawie. Zagospodarowaniem odpadów zajął się Zakład Zaopatrzenia
HYDROSTAL z Konina.
Ponadto Hydrostal odebrał z PSZOK-u odpady komunalne takie jak:
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
- zużyte opony
2.Gmina Kłodawa, znalazła się na liście rankingowej wniosków o dofinansowanie zadania
polegającego na Opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Szacunkowa kwota
dofinansowania 15 000,00 zł Obecnie trwają prace zmierzające do podpisania stosownej umowy.
3.Wydano 2 opinie o możliwości budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy
Kłodawa.
4.Dokonano zgłoszenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie 1 przydomowej oczyszczalni
ścieków na terenie gminy Kłodawa.
III Informacja w zakresie współpracy z organizacjami, profilaktyki- sprawy różne
1. W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki na rok 2015 w lipcu, w ramach
współpracy z organizacjami pozarządowymi, zorganizowano półkolonie letnie:
-Luboniek – 27 osób,zajęcia 2 tygodnie,
(W programie : Uniejów, Kłóbka, Orlik Kłodawa, Łęczyca, Kiejsze i Brdów, Inowrocław i
Kruszwica)
-Korzecznik – 45 osób (30 Korzecznik, 15 Rysiny), zajęcia 1 tydzień,
(W programie zajęcia w Szkole oraz wycieczka dwudniowa do Gdyni, na Hel, do Gdańska i
Sopotu)
-Gimnazjum nr 1 w Kłodawie- 20 osób, zajęcia 1 tydzień
(W programie : Kino w Koninie, Aquapark Kutno, rajd rowerowy do Rogóźna)
2. W dniach 06.07- 10.07 trwały zmagania dzieci i młodzieży w ramach imprezy sportowej
STRONG- FIRE- MAN 2015. Jak co roku, Gmina Kłodawa- w ramach środków z Gminnego
Programu Profilaktyki na rok 2015- wzięła udział w organizacji tych zajęć. Piątkowe spotkanie przy
siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodawie było uwieńczeniem zmagań sportowych
wszystkich uczestników. Młodzież i dzieci uczestniczyły w przeróżnych konkurencjach sportowych
i rekreacyjnych. Hasło profilaktyczne tegorocznego programu imprezy to "W zdrowym cielezdrowy duch".
3. W dniach od 11.07 do 18.07 Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie zorganizował z Gminnego
Programu Profilaktyki wyjazd w ramach wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży
uczęszczającej na zajęcia do Świetlicy Środowiskowej oraz dzieci i młodzieży z rodzin
dysfunkcyjnych. Tegoroczny wyjazd został zorganizowany do Białego Dunajca, Zakopanego i
okolic.

4. W ramach współpracy z Komendą Powiatową Policji w Kole dotyczącej eliminacji zjawiska
zażywania dopalaczy, Gmina Kłodawa bierze udział w opracowywaniu Strategii przeciwdziałania
narkomanii i nowym środkom zastępczym Powiatu Kolskiego.
5. Trwają przygotowania do organizacji Profilaktycznego Zakończenia Lata 2015 połączonego z
pokazem filmów w ramach Kina pod Chmurką. Tegoroczna impreza odbędzie się w piątek- 4
września.
Kontrola zarządcza
1. W dniu 30 czerwca została przedłożono wnioski pokontrolne dotyczące kontroli w Szkole
Podstawowej nr 2 w Kłodawie.
2. W dniu 29 czerwca do Placówek Oświatowych przesłano komunikat kontroli zarządczej
dotyczący stosowania przepisów ustawy Karta Nauczyciela w zakresie ponownego wymagania
złożenia niezbędnej dokumentacji w przypadkach przerw w zatrudnieniu nauczycieli.
IV W okresie sprawozdawczym uczestniczyłem :
1.W dniu 24 czerwca 2015 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbyła się uroczysta
sesja Rady Miejskiej w Kłodawie. Wzorem lat ubiegłych wspólnie z Radą Miejska w Kłodawie
uhonorowaliśmy uczniów , którzy w roku szkolnym 2014/2015 mogli poszczycić się szczególnymi
osiągnięciami w konkursach przedmiotowych oraz w dziedzinie sportu i działalności społecznej.
Premiowane były I, II i III miejsca w konkursach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim ,
krajowym i międzynarodowym. Wyróżnionym uczniom ze szkół z terenu Gminy Kłodawa
wręczono dyplomy i upominki . Razem z dyplomami uczniowie otrzymali listy gratulacyjne dla
rodziców. Ogółem nagrodzono 62 uczniów. Na uroczystej sesji dwie uczennice z terenu gminy
Kłodawa zostały nagrodzone nagrodami Przewodniczącego i W-ce Przewodniczącego Rady
Powiatu Kolskiego . W-ce Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego Zdzisław Domański odczytał
gratulacje i wręczył upominki dwóm uczennicom ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodawie i
Gimnazjum nr 1 w Kłodawie , które w roku szkolnym 2014/2015 uzyskały wysokie wyniki w
nauce. Sesję uświetniły swoim występem wokalistki Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie,
laureatki konkursów piosenki i festiwali.
2.W dniach 25 i 26 czerwca 2015 r na boisku Orlik odbył się turniej piłki nożnej młodzików i
dorosłych o puchar Burmistrza Kłodawy.
3.W dniu 26 czerwca 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbyło się spotkanie z
Panią Anną Marią Andres córką Generała Władysława Andresa ,która promowała swą książkę pod
tytułem:: "Anna Maria Andres - córka Generała i Piosenkarki".
4.W dniu 27 czerwca 2015 r. obchodziliśmy Święto Solnego Miasta.
Obchody w sobotnie popołudnie rozpoczął koncert kłodawskiej Górniczej Orkiestry Dętej na
stadionie sportowym w Kłodawie, wraz z Przewodniczącym Rady Grzegorzem Siwińskim
dokonaliśmy symbolicznego otwarcia uroczystości. Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego
pana Adama Malińskiego uhonorowano przyznaną przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego
odznaką honorową , którą wręczyliśmy wraz z Radnym wielkopolskiego sejmiku wojewódzkiego
panem Czesławem Cieślakiem.
Dla publiczności wystąpiły formacje zespołu „GAMA", wokalistki z Gminnego Ośrodka Kultury,
zespoły „GOLDEN LIFE" oraz „LOKA".

W ramach imprez towarzyszących mieszkańcy mogli skorzystać z przejażdżki konnej – Szkółki
jeździeckiej „Końska Zagroda" , placu zabaw, obejrzeć wystawę zdjęć „Kłodawy z lotu ptaka",
skosztować tradycyjnej grochówki. Na zakończenie do późnych godzin nocnych trwała zabawa
taneczna. Organizatorami święta był Burmistrz Kłodawy i Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie
przy współpracy Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Wszystkim dziękujemy za przybycie i udział
w imprezie.

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.

