Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
za okres od 25 kwietnia 2018 do 22 maja 2018r.

I Informacje ogólne
1.W okresie objętym sprawozdaniem odbyła się LI sesja Rady Miejskiej w Kłodawie.
W czasie sesji podjęto siedem uchwał, które objęte zostały zakresem Nadzoru
Wojewody i przesłane do Wydziału Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Poznaniu oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
Oddział w Koninie. Trzy uchwały zostały przesłane do publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2.W okresie sprawozdawczym wydano piętnaście zarządzeń Burmistrza Kłodawy w
zakresie wewnętrznego funkcjonowania urzędu oraz gospodarowania mieniem
gminy. Zarządzenia zostały umieszczone na stronie bip urzędu.
3.1.W miesiącu maju 2018 r. wypłacono 122 dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę
17 890,19 zł.
3.2.W miesiącu maju 2018 r. wypłacono 18 dodatków energetycznych na kwotę
288,23 zł.
4.W miesiącu lutym 2018 roku o zwrot podatku akcyzowego ubiegało się 605
rolników.
Wnioskowana kwota dotacji do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Poznaniu to 546.685,28 zł. Dotacja ta przeznaczona była na wypłatę zwrotu podatku
akcyzowego dla producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w
sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę i zrealizowana została do końca
kwietnia.
II Informacja dotycząca zamówień publicznych, inwestycji i ochrony środowiska
1.Trwa realizacja następujących inwestycji na terenie miasta i gminy Kłodawa
Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kłodawie,
Renowacja Kłodawskiego Parku Rekreacji, Kultury i Sportu,
Budowa parkingu z odwodnieniem terenu przy ul. Górniczej w Kłodawie,
Wymiana ogrodzenia na stadionie miejskim w Kłodawie,
Doposażenie placu 3 go maja w Kłodawie,
Wymiana lamp oświetleniowych w starej części miasta oraz na terenie gminy.
2.W dniu 9 maja 2018 roku przeprowadzono w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Białych
Górników w Kłodawie Gminną Olimpiadę Ekologiczną. Gminna Olimpiada
Ekologiczna została przeprowadzona w dwóch grupach wiekowych.

W olimpiadzie wzięło udział 40 uczniów. W wyniku przeprowadzonego konkursu
wyłoniono następujących laureatów Gminnej Olimpiady Ekologicznej:
Zwycięzcami w I grupie wiekowej zostali:
I miejsce – Weronika Frydrych – Szkoła Podstawowa w Bierzwiennej Długiej
II miejsce – Karolina Tańska – Szkoła Podstawowa w Lubońku
III miejsce – Marcel Skrzypczak - Szkoła Podstawowa w Górkach
Zwycięzcami w II grupie wiekowej zostali:
I miejsce – Gabriela Dopierała – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kłodawie
II miejsce – Martyna Janikowska – Szkoła Podstawowa w Bierzwiennej Długiej
III miejsce – Artur Matczak- Szkoła Podstawowa w Lubońku
Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, natomiast pozostali uczestnicy otrzymali
nagrody pocieszenia za udział w olimpiadzie.
3.W dniu 7 maja 2018 odbyło się spotkanie w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie
w sprawie odpadów zmagazynowanych przy ulicy Solnej w Kłodawie. Zebranych
uczestników poinformowano o tym, że nowy podmiot zamierza prowadzić
działalność w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów na terenie działek na
których zmagazynowano odpady.
III Informacje dotyczące profilaktyki,organizacji pozarządowych i inne
1.W dniu 10 maja ogłoszono Konkurs dla Organizacji Pozarządowych dotyczący
organizacji zajęć profilaktycznych lub półkolonii letnich z programem
profilaktycznym w okresie wakacyjnym.
Termin składania ofert wyznaczono na 1 czerwca 2018 r. do godz. 10:00.
Maksymalna kwota dotacji może wynieść 2.000 zł.
2.W dniu 17 maja br. zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014 – 2020 w zakresie:
- „Podejmowania działalności gospodarczej” na Wspieranie działań w zakresie
tworzenia przedsiębiorstw. W ramach naboru złożono 7 wniosków.
- „Rozwijania działalności gospodarczej” na Wspieranie działań w zakresie rozwoju
przedsiębiorstw. W ramach naboru Nr 9/2018 złożono2 wnioski na wnioskowaną
kwotę pomocy do 25 tys. zł (bez zatrudniania) oraz 1 wniosek na wnioskowaną
kwotę pomocy powyżej 25 tys. zł (utworzenie miejsca pracy).
- w „Zachowania dziedzictwa lokalnego” na Renowację obiektów zabytkowych.W
ramach naboru Nr 10/2018 złożono 2 wnioski.
3.Zgodnie z Zarządzeniami Burmistrza w tym zakresie, od dnia 14 maja w Zakładzie
Wodociągów i Kanalizacji trwają prace Inwentaryzacyjne dotyczące majątku i staniu

środków finansowych w Zakładzie. W dniu 28 maja w Zakładzie rozpocznie się
kontrola finansowa.

W okresie sprawozdawczym odbyły się
uczestniczyliśmy:

n/w wydarzenia , w których

1.W dniu 3 maja 2018 r. w uroczystych obchodach rocznicy konstytucji 3 maja oraz
w gminnych obchodach Dnia Strażaka
2.W dniu 18 maja w X gminnym konkursie o Św. Janie Pawle II w Szkole
Podstawowej w Lubońku
3.17 maja w konkursie piosenki szkolnej w Szkole Podstawowej w Górkach
4.W XII Święcie Kwitnącego Rzepaku , które odbyło się 20 maja.

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.

