Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
za okres od 22 marca 2018 do 24 kwietnia 2018r.

I Informacje ogólne
1.W okresie objętym sprawozdaniem odbyła się L sesja Rady Miejskiej w Kłodawie.
W czasie sesji podjęto osiem 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. Jedna uchwała została przesłana do publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2.W okresie sprawozdawczym wydano trzynaście zarządzeń Burmistrza Kłodawy w
zakresie wewnętrznego funkcjonowania urzędu oraz gospodarowania mieniem
gminy. Zarządzenia zostały umieszczone na stronie bip urzędu.
3.1.W miesiącu kwietniu 2018 r. wypłacono 119 dodatków mieszkaniowych na
łączną kwotę 17 150,66 zł.
3.2.W miesiącu kwietniu 2018 r. wypłacono 18 dodatków energetycznych na kwotę
284,84 zł.
4.1.W wykonaniu Uchwały Nr XLVI/267/2017 Rady Miejskiej w Kłodawie z dn. 22
grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych
stanowiących własność Gminy Kłodawa oraz warunków udzielenia bonifikaty i
wysokości stawki procentowej, zgodnie Zarządzeniem Burmistrza Kłodawy został
sprzedany w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokal mieszkalny :
- przy ul. 3 Maja 2/23 za cenę 14 098 zł .Akt notarialny odbył się dnia
23.03.2018r.
oraz lokal mieszkalny
-przy ul. Bohaterów Września 9/16 za cenę 18 312 zł .Akt notarialny odbył się
dnia 12.04.2018r.
4.2.W wykonaniu Uchwały Nr 94 / 2007 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 20
września 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu wolnych
lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa, zgodnie z
Zarządzeniem Burmistrza Kłodawy został sprzedany lokal mieszkalny stanowiący
własność Gminy Kłodawy przy ulicy Władysława Kapicy 1/22 za cenę 72 971,55
zł, pierwsza opłata za grunt wynosi
349,69 zł. Akt notarialny odbył się dnia
13.04.2018r
5.1.Opracowano i złożono wniosek aplikacyjny w ramach Poddziałania 9.2.1
Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i

powojskowych. Wniosek w wersji elektronicznej został złożony w dniu 30 marca a w
wersji papierowej w dniu 6 kwietnia 2018 r.
Całkowita wartość projektu i zarazem kwota kosztów kwalifikowalnych 5 899 998,65
zł
Wnioskowana kwota dofinansowania 5 014 998,85 zł.
W naborze zostało złożonych ok. 200 wniosków. Wyniki naboru zostaną ogłoszone
prawdopodobnie w miesiącach wrzesień- październik br.
5.2. Zawarto Umowę ze Starostwem Kolskim na bezpłatne użyczenie na cele
projektowe 3 dróg okalających Plac Wolności ( bez ulicy Wyszyńskiego).
5.3. W dniu 11 kwietnia sfinalizowano zakup 1/10 udziałów w Kamienicy położonej
przy Placu Wolności 3. Obecnie całość nieruchomości należny do Gminy Kłodawa.
6.Trwają realizacje projektów grantowych. Gmina Kłodawa obecnie finalizuje dwa
projekty grantowe "Moje OZE..." oraz "Moje Miejsce Rekreacji". W ramach grantów
realizowane na terenie Gminy Kłodawa są również- między innymi - działania w
Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie ( Plener Malarski oraz Piknik Patriotyczny) ,
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Kłodawie ( Od kałamarza do
Komputera) oraz w Szkole Podstawowej w Bierzwiennej Długiej i w Szkole
Podstawowej w Wólce Czepowej.
II Informacja dotycząca zamówień publicznych, inwestycji i ochrony środowiska
1.Opracowano analizę stanu gospodarowania odpadami komunalnymi w Kłodawie za
rok 2017 – analiza dostępna jest na stronie BIP Gminy Kłodawa w zakładce Gmina
Kłodawa – Gospodarka odpadami.
2.Zawarto umowę na opracowanie operatu wodnoprawnego na potrzeby uzyskania
nowego pozwolenia wodnoprawnego
na wprowadzanie oczyszczonych wód
opadowych i roztopowych z ulic: Aleja 1-go maja i Aleja 1000-lecia.
Wartość wykonania zlecenia została ustalona na kwotę 5 781 zł brutto.
3. Zawarto umowę o świadczenie usług rekultywacyjnych oraz dokumentacji ze
Spółką Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu ,umowa dotyczy wykonania usługi
polegającej na rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w
miejscowości Zbójno. Łączna wartość całkowitego wynagrodzenia dla Wykonawcy
za zrealizowanie całości przedmiotu umowy wynosi 147 600,00 zł brutto

4.Zawarto umowy na zakup materiału ogrodniczego na potrzeby zagospodarowania
konstrukcji kwietnikowych wraz z ich ukwieceniem. Umowy zostały zawarte z
firmami: Aleksander & Ola Halina Kopczyńska z siedzibą przy ul. Szkolnej 49, 62635 Przedecz oraz z Gospodarstwem Ogrodniczym KWIATOLEK Joanna
Pszczółkowska ul. Szkolna 49, 62-635 Przedecz. Wartość wykonania zadania została
ustalona na kwotę 8231,04 zł brutto.
5.Gmina Kłodawa zawarła umowę z Gminną Spółką Wodną w Kłodawie o
przyznaniu pomocy na wykonanie prac związanych z Konserwacją rowów
melioracyjnych. Kwota udzielonej dotacji 15 000,00 zł. W ramach udzielonej dotacji
zostaną wykonane prace konserwacyjne na rowach melioracyjnych położonych w
miejscowościach: Dębina, Pomarzany Fabryczne, Korzecznik, Dzióbin o łącznej
długości 5,4 km.
6.W dniu 21-03-2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie DOSTAWA LEKKIEGO SAMOCHODU
SPECJALNEGO – RATOWNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY
POŻARNEJ W KŁODAWIE. Termin składania ofert ustalono na dzień 30-03-2018
r. do godz. 10:00. Otwarcia ofert dokonano w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w
Kłodawie, ul. Dąbska 17, dnia 30-03-2018 r. o godz. 10:30. Wpłynęła jedna oferta
przetargowa. Ze względu na przyjęte kryteria za najkorzystniejszą uznano ofertę
złożoną w wymaganym terminie przez Wykonawcę: FRANK – CARS Sp. z o.o., ul.
Jagiellońska 147/151, 42-200 Częstochowa.
z
7.W dniu 23-03-2018 r. o godz. 1015 dokonano w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w
Kłodawie, ul. Dąbska 17 otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ KRUSZYWA NATURALNEGO
ŁAMANEGO KAMIENNEGO O FRAKCJI 0-31,5 mm DO REMONTU DRÓG
GMINNYCH NA TERENIE GMINY KŁODAWA W ROKU 2018. Do godz. 1000
dnia 23-03-2018 r. wpłynęły 4 oferty przetargowe. Ze względu na przyjęte kryteria:
Cena brutto (C) – znaczenie 60% oraz Termin płatności faktur (T) – znaczenie 40%,
za najkorzystniejszą uznano ofertę
złożoną w wymaganym terminie przez
Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Kupczyk Grażyna, ul.
Mickiewicza 9, 99-210 Uniejów, z ceną ofertową za wykonanie zadania w
wysokości 227.325,00 zł brutto ( słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy
trzysta dwadzieścia pięć złotych zero groszy ) oraz terminem płatności faktur 30 dni.
Lista uczestników postępowania wraz z informacjami dotyczącymi ofert oraz
streszczeniem oceny ofert została zawarta w informacji zamieszczonej na stronie BIP
Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie.
8.W dniu 30-03-2018 r. dokonano w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie,
ul. Dąbska 17, otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na zadania :

Zadanie nr 1 - Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w
Kłodawie Zadanie nr 2 - Renowacja Kłodawskiego Parku Rekreacji, Kultury i
Sportu - Etap I Zadanie nr 3 – Budowa parkingu z odwodnieniem terenu przy
ul. Górniczej w Kłodawie
Do godz. 10:00 dnia 30-03-2018 r. wpłynęła jedna oferta przetargowa na Zadanie nr
1, dwie oferty przetargowe na Zadanie nr 2 i dwie oferty przetargowe na Zadanie nr
3.
Ze względu na przyjęte kryteria za najkorzystniejszą uznano ofertę, zgodną formalnie
i merytorycznie ze SIWZ postępowania oraz złożoną w wymaganym terminie przez
Wykonawcę
Zadanie nr 1. MK STELLA Konrad Marek, ul. Południowa 37, 62-600 Koło, z ceną
ofertową 218.977,21 zł brutto oraz okresem gwarancji 60 miesięcy.
Zadanie nr 2. MK STELLA Konrad Marek, ul. Południowa 37, 62-600 Koło, z ceną
ofertową 268.002,50 zł brutto oraz okresem gwarancji 60 miesięcy.
Zadanie nr 3. MK STELLA Konrad Marek, ul. Południowa 37, 62-600 Koło, z ceną
ofertową 242.309,48 zł brutto oraz okresem gwarancji 60 miesięcy.
Lista uczestników postępowania wraz z informacjami dotyczącymi ofert oraz
streszczeniem oceny ofert została zawarta w informacji zamieszczonej na stronie BIP
Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie.
9.W dniu 16.04 w ramach Rządowego programu na rzecz rozwoju oraz
konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej,
Gmina Kłodawa złożyła do Wojewody Wielkopolskiego wniosek o dofinansowanie
przedsięwzięcia pod tytułem: „Przebudowa ulic Al. 1000-lecia, Al. 1 Maja,
Bohaterów Września 1939r., 3 Maja w m. Kłodawa”. W ramach programu gmina
może pozyskać dofinansowanie w wysokości 80% ogólnych kosztów zadania.
10.W dniu 29.03 w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach
wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w
ramach operacji Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, Gmina Kłodawa
złożyła do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie zadania pod
tytułem: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dębinie”. W ramach programu gmina
może pozyskać dofinansowanie w wysokości 63,63% ogólnych kosztów zadania.
III Informacje dotyczące profilaktyki,organizacji pozarządowych i inne
1.Opracowano i złożono trzy Sprawozdania z Realizacji Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii za rok 2017.
2.Samorząd Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Posłem do Parlamentu
Europejskiego Andrzejem Grzybem w dniach od 25 do 28 marca 2018 r.

zorganizował wyjazd studyjny do Brukseli pn. „Wielkopolska Wielkanoc w
Parlamencie Europejskim – prezentacja dorobku i potencjału Wielkopolskich LGD
oraz promocja Wielkopolski. Uczestnikami tego wyjazdu byli przedstawiciele 26
Lokalnych Grup Działania z terenu Wielkopolski oraz przedstawiciele
Wielkopolskiej Sieci LGD. "Solną Dolinę" reprezentował wiceprezes - Tomasz
Ludwicki i Pani Anna Stanisławska.
3. Trwają prace przygotowujące kolejny nabór wniosków z PROW/ LEADER. W
dniach: 9, 10, 11 i 13 kwietnia br. odbyły się na terenie gmin: Chodów, Dąbie,
Olszówka, Grzegorzew, Przedecz i Kłodawa spotkania informacyjno – konsultacyjne
dotyczące zasad opracowywania wniosków na poszczególne przedsięwzięcia
realizowane w latach 2016-2020. Planowany nabór wniosków odbędzie się w dniach
04.05.2018 – 17.05.2018. Nabór dotyczy działań: podejmowanie działalności
gospodarczej, rozwijanie działalności gospodarczej oraz zachowanie dziedzictwa
lokalnego.
4.Trwa realizacja Projektu Współpracy 5 Lokalnych Grup Działania, na który "Solna
Dolina" zawarła umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. W ramach
projektu na terenie każdej z 6 gmin wchodzących w skład "Solnej" staną:
wyposażona w stół i 2 ławy wiata drewniana, gablota drewniana z mapą obszaru i
dostępnymi atrakcjami, stojaki na rowery oraz stoliki szachowe. Na terenie Gminy
Kłodawa, do końca października w/w urządzenia, dzięki zawartej umowie z Gminą
Kłodawa, zostaną zamontowane w Parku Górnika, ubogacając istniejącą tam
infrastrukturę. Realizacja projektu jest odpowiedzią na zgłoszone zapotrzebowanie
przez młodzież i dorosłych w ramach projektu "Moje Miejsce..." realizowanego w
Gimnazjum nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Kłodawie.

W okresie sprawozdawczym odbyły się
uczestniczyliśmy:

n/w wydarzenia , w których

1.16 kwietnia w uroczystości obchodów 78 Rocznicy Zbrodni Katyńskiej
organizowanej przez Szkołę Podstawową Stowarzyszenia Przyjaciół
Szkół
Katolickich w Wólce Czepowej.
2.24 kwietnia w uroczystości nadania sztandaru Szkole Podstawowej w Bierzwiennej
Długiej.
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.

