SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYSESYJNEJ
1. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Kłodawie
za okres od 23 listopada 2018 r. do 7 grudnia 2018 r.
W wymienionym okresie odbyły się trzy sesje w dniach: 23 i 30 listopada,
7 grudnia br. Rady Miejskiej w Kłodawie. W czasie sesji podjęte zostały 22 uchwały. Uchwały
zostały objęte zakresem Nadzoru Wojewody i zostały przesłane do Wydziału Nadzoru i Kontroli
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej
Zespół w Koninie.
5 uchwał zostało przesłanych do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.
2. Informacja na temat realizacji inwestycji
1) W trakcie realizacji jest inwestycja pn Budowa parkingu przy ul. Kościelnej –
przewidywany termin odbioru inwestycji w dniu 27.12.2018r., wartość 447 232,22 zł.
2)W trakcie realizacji jest inwestycja pn Budowa ulicy Traktorowej – przewidywany termin
odbioru inwestycji 27.12.2018r. , wartość 480 519,07 zł.
3. Gospodarowanie nieruchomościami
W wykonaniu uchwały Nr LVII/340/2018 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 27 września
2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny nieruchomości
gruntowej położonej w Kłodawie oraz zarządzenia Nr 98/2018 Burmistrza Kłodawy z dnia
29 listopada 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie
oznaczonej numerami geodezyjnymi działek:
1551, 1558, 1565 i 1570, w dniu 10 grudnia 2018 r. został zawarty akt notarialny Rep.A
5332/2018 w sprawie nabycia w formie darowizny na rzecz Gminy Kłodawa wyżej opisanej
nieruchomości o łącznej powierzchni 0.5874 ha z przeznaczeniem na cele publiczne do gminnego
zasobu nieruchomości – pod drogi.
Wartość przedmiotu darowizny – 58.740,00 zł tj. po 10,00 zł za m 2 gruntu.
W wykonaniu Uchwały Nr 267/08 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 19 grudnia 2008 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonych w Kłodawie oraz Zarządzenia Nr
28/2018 Burmistrza Kłodawy z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości
położonych w Kłodawie w dniu 3 września 2018 roku odbył się II przetarg ustny nieograniczony w
wyniku którego zostały sprzedane następujące działki:
-działka oznaczona nr geodez. 1641 o pow. 0,0763 ha, za kwotę brutto 24 108,00 zł
-działka oznaczona nr geodez. 1642 o pow. 0,0714 ha, za kwotę brutto 22 619,70 zł
-działka oznaczona nr geodez. 1643 o pow. 0,0752 ha, za kwotę brutto 22 988,70 zł
4.
dokonanie na rzecz Gminy Kłodawa darowizny stanowiącej własność Skarbu Państwa
nieruchomości położonej w Kłodawie
Prowadzone jest nadal postępowanie w sprawie dokonania na rzecz Gminy Kłodawa darowizny
stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Kłodawie, oznaczonej jako
działka nr 799/1 o pow. 0,0330 ha (budynek Ratusza).

Burmistrz odpowiadając na pismo z dnia 10 grudnia 2018 r. GN.6848.1.2018 w związku z pismem
Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2018 r., poinformował, że przedmiotową darowiznę
planuje się wykorzystać do powiększenia bazy lokalowej Urzędu Gminy Kłodawa i realizowanych
przez nią zadań m.in. na siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego, tj. służyć będzie realizacji celu
publicznego określonego w art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami.
5. Dodatki mieszkaniowe
W m-cu grudniu 2018r wypłacono 114 dodatków mieszkaniowych na kwotę: 16 826,70 zł.
Dodatki energetyczne
W m-cu grudniu 2018 r. wypłacono 19 dodatków energetycznych na kwotę : 300,85 zł
Sprzedaż lokali
W wykonaniu Uchwały Nr XLIV/252/2017 Rady Miejskiej w Kłodawie z dn. 24 listopada 2017r. w
sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa
oraz warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawki procentowej, zgodnie Zarządzeniem Nr
95/2017r. Burmistrza Kłodawy z dn. 13 grudnia 2017r, w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych
stanowiących własność Gminy Kłodawa i Zarządzeniem Nr 21/2018r. Burmistrza Kłodawy z dnia
28 lutego 2018r. został sprzedany w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokal mieszkalny :
-przy ul. 3 Maja 4/13 za cenę 17 050 zł , pierwsza opłata za grunt wynosi 178,80 zł.
Akt notarialny odbył się dnia 14.12.2018r.
W wykonaniu Uchwały Nr LIV/316/2018 Rady Miejskiej w Kłodawie z dn. 29 czerwca 2018r. w
sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa
oraz warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawki procentowej, zgodnie Zarządzeniem Nr
66/2018r. Burmistrza Kłodawy z dn. 05 lipca 2018r, w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych
stanowiących własność Gminy Kłodawa i Zarządzeniem Nr 91/2018r. Burmistrza Kłodawy z dnia
26 września 2018r. został sprzedany w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokal
mieszkalny:
- w miejscowości Luboniek 80/1 za cenę 10 402 zł, cena udział za grunt na współwłasność
wynosi 738,00 zł.
Akt notarialny odbył się dnia 14.12.2018r.
6. Profilaktyka
Zakończył się w listopadzie Kurs samoobrony dla Pań w ramach Kampanii Profilaktycznej
„BEZPIECZNA KOBIETA= BEZPIECZNA RODZINA”. Była to już III edycja zajęć. Program realizowany był
nieodpłatnie dzięki partnerskiej współpracy Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie wraz z Gminną
Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłodawie z Turkowskim Klubem Karate
OYAMA, Szkołą Podstawową nr 2 w Kłodawie oraz Komisariatem Policji w Kłodawie. Kurs był
prowadzony przez wykwalifikowanych instruktorów samoobrony i karate- Sensei Włodzimierza
Rygierta Włodzimierza Rygierta 4 Dan, Sensei Marka Kruka 2 Dan, przy współpracy z sensei Pawłem
Wasiakiem 1 Dan. Tematyka kursu obejmowała wzbudzenie poczucia bezpieczeństwa grupy
uczestniczek, ćwiczenie wybranych elementów samoobrony, kształtowanie właściwych postaw i
zachowań w sytuacjach zagrożenia oraz minimalizacja strachu w stanach zagrożenia. Dla dzieci
uczestniczek kursu zapewniono opiekę, podczas której organizowane były odrębne zajęcia o
charakterze profilaktycznym. Opiekę nad dziećmi sprawowała Pani Malwina Zawada, koordynator

lokalnej Placówki Wsparcia Dziennego - Świetlicy Środowiskowej w Kłodawie. Dzięki współpracy z
funkcjonariuszami kłodawskiej Policji projekt miał również na celu zwiększenie świadomości
prawnej. Na zajęciach obecna była st. sierż. Małgorzata Kubajka, reprezentująca Komisariat Policji
w Kłodawie, która udzielała informacji i porad kursantkom. W Programie uczestniczyło 40 Pań oraz
17 dzieci.
7. W dniu 7 grudnia podsumowano Program Profilaktyczny "Spójrz Inaczej" realizowany w
Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Jana Pawła II w Kłodawie.
Program "Spójrz Inaczej" jest programem rekomendowanym przez PARPA i dotyczy pracy ze
wszystkimi klasami szkoły podstawowej i gimnazjum oraz w świetlicach socjoterapeutycznych.
Stanowi profilaktykę dotyczącą całego procesu powstawania negatywnych zachowań u dzieci i
młodzieży. dzieci i wychowawcy uczestniczyły w podsumowaniu w formie wyjazdowej do fabryki
bombek w Gnieźnie. Odbyły się tak warsztaty doskonalące zdolności twórcze oraz umiejętność
współpracy w grupie i umiejętność komunikowania się bez agresji.
8. W dniu 12 grudnia zrealizowano cykl warsztatów profilaktycznych w Szkole Podstawowej w
Wólce Czepowej. Cykl Warsztatów dotyczył tematyki przeciwdziałania uzależnień i
obejmował uczniów Szkoły.
9. Rewitalizacja
W dn. 30.11.2018r. na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Wielkopolskiego opublikowano wyniki konkursu w ramach WRPO 2014+, w ramach którego
złożony był wniosek Gminy Kłodawa na rewitalizację Kłodawskiej Starówki, Stadionu Sportowego
oraz Kamienicy przeznaczonej na cele społeczne. Wniosek Kłodawy został oceniony formalnie i
merytorycznie pozytywnie otrzymując końcową ocenę 29 punktów. Z taką punktacją znajduje się
na 84 miejscu listy projektów ocenionych pozytywnie. Projekt Gminy Kłodawa, na 13 Kryteriów
wartościujących, w 6 z nich otrzymał najwyższą możliwą punktację. Ocena w pozostałych
kryteriach, między innymi dotyczących udziału zabytków w projekcie, oddziaływania lokalnego
projektu oraz jego komplementarności zdecydowała o ogólnej liczbie punktów.
Dokumentacja aplikacyjna była przygotowywana przez firmy ATRIUM z Poznania, z kórymi zawarto
następujące dwie umowy: (120.294,00 zł)
10. Organizacje pozarządowe - 27 listopada 2018 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie,
odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych w ramach konsultacji
społecznych, dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami
pozarządowymi na rok 2019”. Spotkanie prowadzili Dawid Pudło- kierownik Referatu Oświaty,
Kultury i Sportu oraz Magdalena Bawej - inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Podczas konsultacji przedstawiono prezentację multimedialną na temat projektu programu oraz
znowelizowanych Rozporządzeń Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego,
dotyczących nowych wzorów ofert i nowych wzorów sprawozdań. Omówiono projekt programu
oraz wysłuchano wniosków i propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli organizacji, którzy

przybyli na spotkanie. Na zebraniu obecnych było 11 osób oraz złożono 1 formularz wniosku do
Programu współpracy.
11. Przekazanie sprzętu jednostkom OSP ze środków Funduszu Sprawiedliwości 10 grudnia
2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie odbyło się uroczyste przekazanie jednostkom OSP z
terenu naszej gminy sprzętu ratującego zdrowie i życie ludzkie. Łączna wartość przekazanego
sprzętu, w skład którego weszły: zestawy (plecaki) ratownictwa medycznego PSP R1 z deską
ortopedyczną, defibrylator, deski stabilizacyjne pediatryczne, wykrywacze wielogazowe, latarki
akumulatorowe, zestaw oświetleniowy, zestaw klocków schodowych i klinów do stabilizacji
pojazdu, wyniosła 46.628,00 zł. W/w sprzęt otrzymało 6 jednostek z terenu gminy Kłodawa : OSP
Kłodawa, OSP Luboniek, OSP Leszcze, OSP Bierzwienna Długa, OSP Górki, OSP Dębina.
Zadanie było realizowane w 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu
instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji
przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów
osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia
przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia
pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet
IIIB) oraz w 1% ze środków budżetu Gminy Kłodawa.Ślubowanie klas pierwszych oraz Dzień Patrona
w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie.
12.
12 edycja Festiwalu Piosenki Osób Niepełnosprawnych "Solny Kos”
26 listopada 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie, odbyła się 12 edycja Festiwalu
Piosenki Osób Niepełnosprawnych "Solny Kos". W festiwalu uczestniczyło 9 osób. Laureatem
festiwalu został Oskar Wasilewski. Wręczona została również nagroda publiczności, którą odebrała
Monika Matczak z rąk Burmistrza Kłodawy Piotra Michalaka.3 grudnia 2018 roku w Szkole
Podstawowej Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie, miały miejsce dwie uroczystości: Dzień
Patrona oraz ślubowanie klas pierwszych, w której udział wzięli Burmistrz Kłodawy wraz z
Przewodniczącym i radnymi Rady Miejskiej w Kłodawie. Podczas uroczystości przyznano tytuły
„Przyjaciela Szkoły”, które otrzymali: Barbara Maćkowiak dyrektor Biblioteki Publicznej w Kłodawie,
Paweł Rosiak dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie oraz Marek Skrzypczak – członek
zarządu Kopalni Soli "Kłodawa"S.A.
Barbórka 2018
Burmistrz Kłodawy 4 grudnia 2018 roku wziął udział w obchodach Kłodawskiej Barbórki.
Uroczystość rozpoczęła się koncertem orkiestry dętej przed Domem Górnika. Następnie w kościele
parafialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, odprawiona została msza w
intencji górników i ich rodzin, której przewodniczył ks. biskup Wiesław Alojzy Mering. Po mszy
obchody przeniosły się do Kopalni Soli „Kłodawa” S.A., 600 metrów pod ziemię, gdzie odbyła się
uroczysta akademia barbórkowa, w komorze solnej Kłodawskiej Podziemnej Trasy Turystycznej.
Zasłużeni dla górnictwa otrzymali odznaczenia. Kilkunastu górników otrzymało Honorową Szpadę
Górniczą oraz odznaczenia za zasługi dla Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.

13. W dniu 14 grudnia 2018r. Minister Środowiska udzielił Kopalni Soli "KŁODAWA" S.A. koncesji
na wydobywanie soli kamiennej oraz soli magnezowo-potasowej jako kopaliny towarzyszącej ze
złoża „Kłodawa 1”
Koncesji udzielono na 33 lata tj. od dnia 1.04.2019 do dnia 1.04. 2052r. Otrzymana koncesja jest
podstawowym dokumentem pozwalającym na dalsze funkcjonowanie oraz rozwój Kopalni Soli
„KŁODAWA” S.A.

