Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
Burmistrza Miasta i Gminy w Kłodawie za okres od 26 września 2015 do 28 października 2015r.
I Informacje ogólne
1.W dniu 25 września 2015r. odbyła się XV sesja Rady Miejskiej w Kłodawie.
W czasie sesji podjętych zostało 10 uchwał, które objęte zostały zakresem Nadzoru Wojewody i
przesłane do Wydziału Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koninie.
Uchwały objęte zakresem Regionalnej Izby Obrachunkowej zostały przesłane do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu Oddział w Koninie.
Jedna uchwała została przesłana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu.
Uchwały zostały przekazane do właściwych komórek
zainteresowanym jednostkom organizacyjnym w celu realizacji.

organizacyjnych

Urzędu

oraz

2.W okresie sprawozdawczym wydano dziesięć zarządzeń Burmistrza Kłodawy w zakresie
wewnętrznego funkcjonowania urzędu oraz gospodarowania mieniem gminy. Zarządzenia zostały
umieszczone na stronie bip urzędu.
3.Od stycznia 2016 roku w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie rozpocznie
funkcjonowanie Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez adwokata lub radcę
prawnego.
Dzięki staraniom Burmistrza Kłodawy punkt pomocy prawnej przy ul. Poznańskiej w
Kłodawie będzie jednym z dwóch punktów na terenie powiatu kolskiego, w których pomoc prawna
będzie świadczona codziennie od poniedziałku do piątku. W większości gmin naszego powiatu
punkty te będą funkcjonować wyłącznie przez 1 lub 2 dni w tygodniu.
Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
edukacji prawnej darmową pomoc prawną otrzymają:
· osoby, które nie ukończyły 26 roku życia,
· osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy
społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
· osoby, które ukończyły 65 lat,
· osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
· kombatanci,
· weterani,
· zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
Pomoc prawna będzie polegała na:
· poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej
uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
· wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
· pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z
wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i
pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
· sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie

pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego,
doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
· prawa pracy,
· przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
· prawa cywilnego,
· prawa karnego,
· prawa administracyjnego,
· prawa ubezpieczeń społecznych,
· prawa rodzinnego,
· prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej.
Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego,
handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
Pełna informacja na temat możliwości uzyskania pomocy ukarze się w miesiącu grudniu na stronie
Urzędu oraz w miejscach zwyczajowo przyjętych.
4.W październiku odbyły się dwa spotkania konsultacyjne z mieszkańcami Miasta w sprawie
Budżetu Obywatelskiego, były to konsultacje mające na celu przybliżyć mieszkańcom cele budżetu,
etapy pracy nad budżetem, formy składania propozycji projektów, weryfikacji i opiniowania a także
głosowania nad budżetem. Kolejne spotkania odbędą się po etapie weryfikacji propozycji
mieszkańców w dniach 19 i 20 listopada.
Obszerne informacje na temat budżetu obywatelskiego znajdują się na stronie urzędu w zakładce
„Budżet Obywatelski”
5.W wykonaniu Uchwały Nr X/50/2015 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 29 maja 2015r.
w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy
Kłodawa oraz warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawki procentowej , zgodnie z
Zarządzeniem Nr 49/2015 z dnia 10 czerwca 2015r. i Zarządzeniem Burmistrza Kłodawy Nr
66/2015r. z dnia 18 sierpnia 2015r. został sprzedany lokal mieszkalny w trybie bezprzetargowym
na rzecz najemcy :
- przy ul. Kard. Wyszyńskiego 50/18 o pow. 56,70 m² wraz z piwnicą o pow. 6,92 m²- za cenę
18 220,00 zł + podatek Vat stawka zw.
Akt notarialny został zawarty w dniu 22.09.2015r.,
6.Burmistrz Kłodawy po zasięgnięciu opinii Komisji Mieszkaniowej realizując uprawnienia do
zawarcia umowy w ramach ostatecznej listy osób uprawnionych do najmu lokalu socjalnego na rok
2014/2015 - wydał skierowanie do zawarcia umowy najmu na lokal socjalny dla jednej osoby
przy ul. Dąbska 30/12a w Kłodawie oraz wydał skierowanie do zawarcia umowy najmu na lokal
socjalny dla rodziny dwuosobowej przy ul. Kościelna 4/4 w Kłodawie.
7.1.Na podstawie Uchwały Nr 267/2008 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 19 grudnia 2008r. w
sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Kłodawie oraz Zarządzenia Nr
70/2015 Burmistrza Kłodawy z dnia 26 sierpnia 2015r. Burmistrz Kłodawy ogłosił na dzień 20
listopada 2015r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości
położone w Kłodawie, oznaczone Nr działek:

1632 o pow. 0,0722 ha , cena wywoławcza
1633 o pow. 0,0701 ha, cena wywoławcza
1636 o pow. 0,0884 ha, cena wywoławcza
1638 o pow. 0,0856 ha, cena wywoławcza

20 400,00 zł
19 800,00 zł
25 000,00 zł
24 200,00 zł.

7.2.Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.1.622.2015.6
z dnia 26 sierpnia 2015r. Gmina Kłodawa nabyła na własność nieruchomość zabudowaną,
oznaczoną nr działki 1665 o pow. 0,0463 ha, położoną w Kłodawie przy ul. Kościelnej.
8.1W miesiącu październiku 2015 r. wypłacono 13 dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę :
20 281,75 zł.
8.2.W miesiącu październiku 2015 r. wypłacono 18 dodatków energetycznych na kwotę : 279,67
zł
II Informacja dotycząca zamówień publicznych, inwestycji i ochrony środowiska
1.W dniu 12-10-2015 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie wpłynęło pismo Wojewody
Wielkopolskiego informujące o możliwości dofinansowania zadania pn. Przebudowa drogi gminnej
nr G 495054 Łążek – Rgielew, które ujęto we wniosku o dofinansowanie w ramach naboru
przeprowadzonego w 2014 r. w programie wieloletnim pn. Narodowy program przebudowy dróg
lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. W chwili obecnej trwają prace
zmierzające do podpisania umowy o udzielenie dotacji, a wysokość dofinansowania na chwilę
obecną opiewa na kwotę 144.619,00 zł. Uzyskanie dofinansowania wiąże się również z
koniecznością przekazania przez powiat kolski kwoty 50.000,00 zł będącej w projekcie wkładem
finansowym partnera, jakim był powiat kolski.
2.W dniu 30-09-2015 r. zawarto umowę na udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30.000 euro
na remont elewacji budynku Gimnazjum Nr 1 w Kłodawie z P.P.B.H. „Król” na kwotę: 51.040,99 zł
brutto.
3.Wszczęto procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć:
- „Remont słupów linii 110 kV relacji Barłogi – Kopalnia Soli Kłodawa",
- „Budowa magazynu rdzeni wiertniczych i budynku analityczno-laboratoryjnego w Leszczach w
ramach zadania pn. „Wsparcie zadań państwowej służby geologicznej w zakresie centralizacji
archiwów rdzeni wiertnicznych PIG-PIB””,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Kłodawa – budowa kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompownią w miejscowości Pomarzany Fabryczne gm. Kłodawa".
4.Wydano decyzję środowiskową dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja złoża kruszywa
naturalnego "KOBYLATA" metodą odkrywkową”.
5.Zawarto umowę na opracowanie operatu wodnoprawnego wraz ze złożeniem wniosku, w imieniu
Gminy Kłodawa, o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie oczyszczonych wód
deszczowych i roztopowych do wody (rzeki Rgilewki w km 25+800) z ulic: Strażacka,
Spółdzielcza, Harcerska, E. Orzeszkowej, W. Broniewskiego, S. Żeromskiego, J. Tuwima, M.
Dąbrowskiej, L. Kruczkowskiego, Sędziwoja z Czechli, Grzegorza z Sambora, Akademii
Krakowskiej, Pińkiewicza i Kard. Wyszyńskiego.
6.W dniach 18-20 września przeprowadzono akcję sprzątania świata. W akcji tej udział wzięły
wszystkie szkoły podstawowe i gimnazjalne z terenu gminy Kłodawa. Na potrzeby akcji zostały
przekazane szkołom worki na odpady. Po przeprowadzeniu akcji sprzątania świata odpady zostały

zebrane przez Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie.
7.Wydano 2 opinie o możliwości budowy przydomowej oczyszczalni ścieków oraz zgłoszono do
eksploatacji 2 przydomowe oczyszczalnie ścieków.
8.Wydano 2 zaświadczenia o przydatności wody do spożycia.
9.Wydano 25 decyzji dotyczących usunięcia drzew i krzewów, a 2 wnioski 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 ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki na rok 2015 w dniach 19.10 i 20.10
zorganizowano cykl szkoleń i warsztatów o tematyce "Powiedz STOP dopalaczom".
Problem eksperymentowania z dopalaczami przez młodzież jest obecnie bardzo istotnym
zagadnieniem i bardzo nagłaśnianym. W związku z tym zorganizowano plan warsztatów
obejmujący uczniów Gimnazjów, jak również nauczycieli oraz rodziców. W warsztatach dla
młodzieży wzięło udział 180 uczniów, w szkoleniu dla nauczycieli, służb socjalnych oraz innych
zainteresowanych osób wzięło udział 38 osób. W szkoleniu dla rodziców wzięło udział około 40
osób. Wszystkie zajęcia prowadziła pani pedagog Katarzyna Banasiak- certyfikowany specjalista
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i profilaktyki uzależnień. Wszyscy uczestnicy otrzymali
ulotki informacyjne a młodzież dodatkowo wzięła udział w ankiecie ewaluacyjnej.
2. W ramach konsultacji Gminnego Programu Profilaktyki na rok 2016 otrzymano od instytucji, z
którymi Urząd współpracuje w temacie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania narkomanii wnioski dotyczące planowanych na rok 2016 działań oraz
zgłoszone zapotrzebowania finansowe na ich realizację.
W miarę możliwości finansowych Gminy Kłodawa, realizacja części wniosków została ujęta w
projekcie Programu.
3. Trwają zajęcia w ramach Kampanii "Bezpieczna Rodzina- Bez uzależnień, bez przemocy, bez
dopalaczy" połączonej z kursem samoobrony oraz programem profilaktycznych dla dzieci osób
uczestniczących w warsztatach. W zajęciach uczestniczy na chwilę obecną 35 osób, w tym 25
kobiet i 10 dzieci.
4. W dniu 26 października zorganizowano warsztaty dla grupy 15 osób w zakresie profilaktyki
alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, w tym również w temacie dopalaczy. Warsztaty
zorganizowano w ramach projektu realizowanego przez Fundację ETOH a dofinansowanego przez
Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Zajęcia poprowadziła dr. Teresa Kobrzyńska.
5.W dniu 1 października odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze, na którym
członkowie poszerzonego o 3 nowe Gminy Stowarzyszenia wybrali nowe władze Stowarzyszenia:
Prezesa, Zarząd, Radę i Komisję Rewizyjną.
6.W dniu 01 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie przeprowadzone zostało
Forum Społeczne z udziałem przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicieli
organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz mieszkańców z obszaru Lokalnej Grupy
Działania "Solna Dolina".
IV W okresie sprawozdawczym Burmistrz uczestniczył :
1.W Kłodawskich Dniach sportu, które odbyły się w dniach od 25 do 27 września .

1)25 września na boisku Orlik odbył się Turniej Piłki Nożnej prowadzony przez Krystiana
Kubiaka , w turnieju wzięło udział ok 120 zawodników , najmłodszym grupom wiekowym rocznika
2010-2011 zorganizowano gry i zabawy z elementami piłki nożnej przy udziale rodziców.
Najlepsze drużyny otrzymały pamiątkowy puchar oraz nagrody rzeczowe pozostali uczestnicy
medale za udział w turnieju.
2)w sobotę 26 września odbyła się inauguracja II ligi tenisa stołowego, pierwszy mecz rozegrano z
KS Wamet Dąbcze, drugi rozegrano z zespołem KS Polonia Śmigiel, oba mecze zakończyły się
wynikiem niekorzystnym dla naszej drużyny, w przerwie między meczami ze swoim programem
zaprezentował się nasz zespół taneczny Gama.
3)27 września był dniem rywalizacji o Puchar Polski Centralnej Oyama Karate w Kata,Turkowski
Klub Karate we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Kłodawie zorganizował I Puchar Polski
Centralnej Oyama Karate w Kata. Zawody wpisały się w obchodzone w ten weekend w Kłodawie
Dni Sportu.
W imprezie wzięło udział ponad 80 zawodników, z takich ośrodków jak Łask,
Łódź, Poznań, Turek, Kłodawa, Brudzew, Rychwał i Grodziec, podzielonych na
kategorie ze względu na wiek i płeć. Oficjalnego otwarcia zawodów dokonali
Burmistrz Kłodawy oraz Prezes Turkowskiego Klubu Karate Sensei Włodzimierz
Rygiert.
Zwycięzcy otrzymali puchary, medale i dyplomy. Wszyscy zawodnicy,którym w tym dniu nie
dopisało szczęście otrzymali dyplomy za udział w zawodach.
2.W dniu 3 października 2015 w Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się IX
Powiatowe Spotkania z Folklorem. W wydarzeniu wzięło udział 14 kapel i
zespołów ludowych z Powiatu Kolskiego .Spotkanie uroczyście otworzyli Burmistrz Kłodawy
Robert Olejniczak, vice Starosta Kolski Marek Banaszewski, senator Rzeczpospolitej Polskiej
Ireneusz Niewiarowski i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie Paweł Rosiak.
Spotkania miały charakter przeglądu. Po wysłuchaniu 14 prezentacji, po
krótkiej przerwie, zespoły zostały obdarowane przez władze Starostwa Kolskiego
skromnymi upominkami . Wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany
przez Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie. W imprezie wzięło udział ponad 200 uczestników i
kilkudziesięciu zaproszonych gości. Organizatorem wydarzenia było Starostwo Powiatowe w
Kole, Burmistrz Kłodawy oraz Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie.
3.Pan Burmistrz uczestniczył również w dniu 13 października w debacie z młodzieżą gimnazjum nr
1 na temat wzajemnej współpracy , integracji i wspólnej realizacji działań zmieniających miejsce ,
w którym żyjemy.
Młodzież przedstawiła swój projekt na uporządkowanie i zagospodarowanie parku Górnika.
4. W dniu 14 października w uroczystym otwarciu nowego budynku Komisariatu Policji w
Kłodawie.
5.15 października obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. W tym właśnie dniu w Urzędzie Miasta
i Gminy w Kłodawie odbyła się gminna uroczystość podczas, której uhonorowano „Nagrodami
Gminy" wyróżnionych nauczycieli .
Uroczystość uświetniła część artystyczna w wykonaniu młodzieży z Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jana
Pawła II w Kłodawie. Spotkanie zostało zakończone słodkim poczęstunkiem.

6.Również 15 października Pan Burmistrz uczestniczył w spotkaniu jubileuszowym 55-lecia
Związku Emerytów i Rencistów.
7.17 października 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie miało miejsce
najważniejsze wydarzenie kulturalne roku Inauguracja Roku Kulturalnego 2015/2016. było ono
połączone z 30 leciem Zespołu Ludowego Lubonianki. Święto z racji Jubileuszu Lubonianek całym
swym charakterem nawiązywało do kultury i sztuki ludowej naszego regionu.
8.W dniu 24 października Pan Burmistrz brał udział w obchodach 50 lecia Szkoły Podstawowej Nr
2 oraz w uroczystości z okazji Jubileuszu Pożycia Małżeńskiego.
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.

