Sprawozdanie międzysesyjne - luty 2019 r.
INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ Rady Miejskiej w Kłodawie
W wymienionym okresie w dniu 31 stycznia 2019r. odbyła się V sesja Rady Miejskiej w
Kłodawie. W czasie sesji podjęte zostało 15 uchwał. 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. Trzy uchwały zostały przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
W okresie od 29.01.2019 do 27.02.2019 Burmistrz wydał 5 zarządzeń :
Zarządzenie nr 9 /2019 z 4.02.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2019
rok
Zarządzenie nr 10 /2019 z 07.02.2019 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych
Zarządzenie nr 11 /2019 z 08.02.2019 w sprawie wyznaczenia gminnego koordynatora
badania oraz powołania zespołu zadaniowego ds. ustalenia liczby osób bezdomnych na
terenie Gminy Kłodawa
Zarządzenie nr 12 /2019 z 15.02.2019 w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej w
Urzędzie Miasta i Gminy Kłodawa oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Kłodawa na
rok 2019
Zarządzenie nr 13 /2019 z 15.02.2019 w sprawie przekazania podległym jednostkom
informacji o ostatecznych wielkościach planów finansowych jednostek na rok 2019
GOSPODARKA KOMUNALNA
Sprawy lokalowe
Na dzień 28 marca 2019 r. został ogłoszony pierwszy ustny przetarg nieograniczony na
sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Kłodawie przy ul. Bohaterów Września 9.
Cena wywoławcza wyodrębnionej nieruchomości lokalowej wynosi 134 980 zł.
Karta Dużej Rodziny
Od 1 stycznia do 24 lutego 2019 r. wprowadzono do Systemu Informatycznego Karty
Dużej Rodziny, 116 wniosków o przyznanie Karty. Na wprowadzenie oczekują
33 wnioski złożone w dniach od 25 lutego do 27 lutego br.
W latach 2014-2018 wprowadzono 156 wniosków.
Dodatki mieszkaniowe
W m-cu lutym 2019 r. wypłacono 112 dodatków mieszkaniowych na kwotę: 16 616,92 zł.
Dodatki energetyczne
W m-cu lutym 2019 r. wypłacono 21 dodatków energetycznych na kwotę: 327,97 zł
Sprawy obronne i Zarządzania Kryzysowego
Sporządzono i przekazano do Wojewody w celu uzgodnienia PLAN SZKOLENIA
OBRONNEGO MIASTA I GMINY KŁODAWA na 2019 r.

Przygotowania do kwalifikacji wojskowej
Kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców Miasta i Gminy Kłodawa odbędzie się 7 i 8
marca 2019r. w Liceum Ogólnokształcącym im. K. Wielkiego w Kole. Na podstawie
rejestru osób objętych rejestracją, 61 osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego
obowiązku obrony.
OCHRONA ŚRODOWISKA
1. Zawarto porozumienie na wykonanie robót w zakresie sprzątania ulic, chodników,
parkingów, targowisk i placów na terenie miasta Kłodawy. Porozumienie zawarto z
Zarządem Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie. Ryczałtowa stawka miesięczna za
wykonanie usługi wynosi 22 000,00 zł.
2. W dniu 19 lutego 2019 roku odbyło się w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie Walne
Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Kłodawie. W trakcie
Zebrania Zarząd GSW przedstawili sprawozdanie z wykonania robót w roku 2018 oraz
sprawozdanie finansowe. Zebrani delegaci udzielili absolutorium Zarządowi GSW w
Kłodawie za rok sprawozdawczy. W roku 2019 Zarząd GSW w Kłodawie planuje dalsze
działania w zakresie konserwacji urządzeń melioracyjnych, zgodnie z przedstawionym
planem potrzeb oraz posiadanymi środkami finansowymi.
3. Zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A.
dotyczącą wykonywania usługi przewozowej w zakresie transportu publicznego
ogólnodostępnego w ramach linii regularnych na terenie Gminy Kłodawa w 2019.
Porozumienie zawarto na okres od 01.01.2019 r. do dnia 30.09.2019 r. Szacowana wartość
umowy – 40 000,00 zł brutto.
4. Zawarto umowę z Tonsmeier Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie na odbieranie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy
Kłodawa. Ryczałtowa stawka miesięczna za wykonanie usługi wynosi 79.380,00 zł brutto.
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
W dniu 26 lutego 2019 r. Gminie Kłodawa została przyznana dotacja w wysokości
147.840,00 zł w prowadzonym przez Fundację Legalna Kultura konkursie w ramach
Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Ja w internecie
Dofinansowanie wynosi 100 % wartości projektu.
Realizacja projektu obejmuje darmowe szkolenia w obszarach tematycznych:
•
•
•
•
•

Rodzic w internecie
Moje finanse i transakcje w sieci
Działanie w sieciach społecznościowych
Tworzę własną stronę internetową (blog)
Kultura w sieci

Projekt przewiduje również zakup z funduszy Programu sprzętu komputerowego, który po
zakończeniu szkoleń zostanie przekazany do jednostek znajdujących się na terenie gminy.

