Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej
Burmistrza Kłodawy
czerwiec-lipiec 2019 r.

INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ Rady Miejskiej w Kłodawie
W okresie od 28 maja 2019 r. do 18 lipca 2019 r. odbyły się dwie sesje Rady Miejskiej w
Kłodawie (IX i X) w dniach 30 maja i 18 czerwca 2019 r. W czasie sesji podjętych
zostało 15 uchwał. Uchwały zostały objęte zakresem Nadzoru Wojewody i przesłane
do Wydziału Nadzoru i Kontroli Wielkopolskiego Urzędu Wojewo, dzkiego w Poznaniu
oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Koninie. Dwie uchwały zostały przesłane do
publikacji w Dzienniku Urzędowym Wojewo, dztwa Wielkopolskiego.
ZARZĄDZENIA Burmistrza Kłodawy
W okresie od 24.05.2019 do 15.07.2019 Burmistrz Kłodawy wydał 16 zarządzeń.
1. Zarządzenie nr 45/2019 z 24.05.2019 w sprawie zmian w budz4 ecie Gminy Kłodawa
na 2019 rok
2. Zarządzenie nr 46/2019 z 31.05.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu
ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej
3. Zarządzenie nr 47/2019 z 31.05.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
4. Zarządzenie nr 48/2019 z 31.05.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
5. Zarządzenie nr 49/2019 z 31.05.2019 w sprawie zmian w budz4 ecie Gminy Kłodawa
na 2019 rok
6. Zarządzenie nr 50/2019 z 04.06.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu
ofert na wykonanie w 2019 r. zadan, z zakresu zdrowia publicznego z zakresu
przeciwdziałania uzalez4 nieniom i patologiom społecznym
7. Zarządzenie nr 51/2019 z 11.06.2019 w sprawie nieodpłatnego przekazania
nakłado, w inwestycyjnych na rzecz Os, rodka Pomocy Społecznej w Kłodawie
8. Zarządzenie nr 52/2019 z 11.06.2019 w sprawie nieodpłatnego przekazania
nakłado, w inwestycyjnych na rzecz Zarządu Budynko, w i Usług Komunalnych w
Kłodawie
9. Zarządzenie nr 53/2019 z 13.06.2019 w sprawie zbycia nieruchomos, ci
niezabudowanej połoz4 onej w Korzeczniku w drodze bezprzetargowej
10.Zarządzenie nr 54/2019 z 18.06.2019 w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia postępowania konkursowego przy wyborze ofert na realizację
zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzalez4 nieniom i patologiom
społecznym
11.Zarządzenie nr 55/2019 z 21.05.2019 w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia postępowania konkursowego przy wyborze ofert na realizację
zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
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12.Zarządzenie nr 56/2019 z 21.06.2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego
konkursu ofert na wykonanie w roku 2019 zadan, z zakresu zdrowia publicznego z
zakresu przeciwdziałania uzalez4 nieniom i patologiom społecznym
13.Zarządzenie nr 57/ 2019 z 21.06.2019 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na
realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej
14.Zarządzenie nr 58/ 2019 z 21.06.2019 w sprawie zmian w budz4 ecie Gminy
Kłodawa na 2019 rok
15.Zarządzenie nr 59/2019 z 01.07.2019 w sprawie sprzedaz4 y lokali mieszkalnych
stanowiących własnos, c, Gminy Kłodawa
16.Zarządzenie nr 60/2019 z 05.07.2019 w sprawie okres, lenia zasad uz4 yczenia
tableto, w Radnym Rady Miejskiej w Kłodawie tableto, w do celo, w słuz4 bowych.
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
1.
W ramach prowadzonych postępowan, o udzielenie zamo, wienia publicznego
w okresie sprawozdawczym zostały zawarte następujące umowy:
 11 czerwca br. z Firmą Transportowo – Usługową Mirosław Krysztofiak z siedzibą
w Gołuchowie na dostawę kruszywa naturalnego łamanego kamiennego o frakcji
0 - 31,5 mm do remontu dro, g gminnych o wartos, ci 168.750,00 zł brutto. Umowa
została zrealizowana w zakresie podstawowym, tj. zwieziono 2.000 t kruszywa,
 11 czerwca br. z Przedsiębiorstwem Robo, t Drogowo – Mostowych S.A. z siedzibą
w Kole na przebudowę drogi gminnej Marynki – Rysiny Kolonia na odcinku 640 mb
(etap II) o wartos, ci 255.344,04 zł brutto.
1.
W dniu 13 czerwca br. zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia
zamo, wienia publicznego na przebudowę drogi gminnej Marynki – Rysiny Kolonia
na odcinku 630 mb (etap III). Termin składania ofert ustalono na 1 lipca br., wpłynęła 1 oferta przetargowa od Przedsiębiorstwa Robo, t Drogowo – Mostowego S.A. z
siedzibą w Kole z ceną 319.492,60 zł brutto. Przedmiotowa umowa została podpisana w dniu 17 lipca br.
2.
W dniu 12 lipca br. zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia zamo, wienia publicznego na termomodernizację i remont Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Białych Go, rniko, w w Kłodawie. Termin składania ofert ustalono na 29 lipca br.
Złożone wnioski
1. Wniosek o przyznanie pomocy na przebudowę drogi w miejscowos, ci Głogowa,
złoz4 ony w ramach naboru ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Wojewo, dztwa
Wielkopolskiego na operacje typu „Budowa lub modernizacja dro, g lokalnych"
objętego Programem Rozwoju Obszaro, w Wiejskich na lata 2014 - 2020 otrzymał 14
punkto, w za kryteria wyboru operacji i zajmuje szo, ste miejsce na lis, cie informującej
o kolejnos, ci przysługiwania pomocy, zatwierdzonej przez Zarząd Wojewo, dztwa
Wielkopolskiego. W ramach naboru złoz4 ono 124 wnioski. W kolejnym etapie,
kontroli podlegac, będą juz4 tylko 44, ws, ro, d nich jako jedyny z terenu Powiatu
Kolskiego wniosek Gminy Kłodawa.
2. W związku z ogłoszeniem przez Wojewo, dzki Fundusz Ochrony SE rodowiska i
Gospodarki Wodnej w Poznaniu naboru wniosko, w dla przedsięwzięc, z zakresu
doposaz4 enia jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutko, w katastrof
naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i powaz4 anych awarii, w dniu
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2 lipca 2019 r złoz4 one zostały 4 wnioski. Wnioski o udzielenie dotacji z WFOSE iGW w
Poznaniu zostały złoz4 one dla jednostek:
OSP Kłodawa,
OSP Luboniek,
OSP Bierzwienna
OSP Go, rki
na ogo, lną kwotę 67.083,00 zł, w tym wkład gminy 20.125,00 zł. Zakup sprzętu dla w/
w jednostek OSP, pozytywną opinią potwierdził Komendant Wojewo, dzki PSP w
Poznaniu.
Procedura oceny wniosku w zakresie spełnienia kryterio, w formalnych okres, lonych w
regulaminie, trwa do 30 dni kalendarzowych od dnia zakon, czenia naboru.
INWESTYCJE
W okresie sprawozdawczym:
- zakon, czono przebudowę strzelnicy w Parku Go, rnika,
- zakon, czono budowę Otwartej Strefy Aktywnos, ci w Bierzwiennej Długiej,
- przebudowie uległa częs, c, ulicy Włocławskiej w kierunku wsi Głogowa,
- trwa przebudowa s, wietlicy wiejskiej w Dębinie.
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej
W I po, łroczu 2019 roku o zwrot podatku akcyzowego ubiegało się 584 rolniko, w.
Łączna powierzchnia uz4 ytko, w rolnych wykazana we wnioskach to 9.355,6940 ha.
Kwota dotacji otrzymana z Wielkopolskiego Urzędu Wojewo, dzkiego w Poznaniu na
wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla producento, w rolnych wyniosła 607 153,61
zł.
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
W wykonaniu uchwały IX/79/2019 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie wyraz4 enia zgody na nabycie w formie darowizny nieruchomos, ci
gruntowych połoz4 onych w Kłodawie:
1. W dniu 21 czerwca 2019 r. został zawarty akt notarialny Nr rep. A 3283/2019
w sprawie nabycia w formie
darowizny na rzecz Gminy Kłodawa,
nieruchomos, ci gruntowych oznaczonych nr geod. działek: 35/2 pow. 0,0015 ha
o wartos, ci 150,00 zł oraz 150/1 pow. 0,0019 ha o wartos, ci 190,00 zł.
2. W dniu 3 lipca 2019 r. został zawarty akt notarialny Nr rep. A 3375/2019 w
sprawie nabycia w formie darowizny na rzecz Gminy Kłodawa nieruchomos, ci
gruntowej ozn. nr geod. działki 151/1 pow. 0,0160 ha o wartos, ci 1.600,00 zł.
Opisane nieruchomos, ci nabyte zostały z przeznaczeniem na cele publiczne do
gminnego zasobu nieruchomos, ci pod przebudowę ulicy Polnej w Kłodawie.
W wykonaniu uchwały Nr VII/56/2019 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 marca
2019 r. w sprawie wyraz4 enia zgody na nabycie w formie darowizny nieruchomos, ci
gruntowej połoz4 onej w Kłodawie, w dniu 16 lipca 2019 r. został zawarty akt notarialny
Nr rep. Nr rep. A 3283/2019 w sprawie nabycia w formie darowizny na rzecz Gminy
Kłodawa działek: ozn. nr geod. 40/1 pow. 0,0060 ha o wartos, ci 600,00 zł oraz 40/12
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pow. 0,1383 ha o wartos, ci 13.830,00 zł, z przeznaczeniem na cele publiczne do
gminnego zasobu nieruchomos, ci.
SPRAWY LOKALOWE
W wykonaniu Uchwały Nr 94 / 2007 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 20 wrzes, nia
2007r. w sprawie wyraz4 enia zgody na sprzedaz4 w drodze przetargu wolnych lokali
mieszkalnych stanowiących własnos, c, Gminy Kłodawa, zgodnie z Zarządzeniem Nr
17/2019 Burmistrza Kłodawy z dnia 14 marca 2019r. w sprawie wyłączenia z
mieszkaniowego zasobu Gminy Kłodawa lokali mieszkalnych i Zarządzeniem Nr
18/2019 Burmistrza Kłodawy z dnia 14 marca 2019r. w sprawie: sprzedaz4 y lokali
mieszkalnych stanowiących własnos, c, Gminy Kłodawa przy ulicy:
 Armii Krajowej 4/21 za cenę 77 352,05 zł, wartos, c, udziału w gruncie jako
przedmiotu prawa własnos, ci wyniosła 1 177,95 zł. Akt notarialny odbył się
dnia 16.07.2019r.
 Henryka Dąbrowskiego 2/23 za cenę 63 102,70 zł. wartos, c, udziału w
gruncie jako przedmiotu prawa własnos, ci wyniosła 2 397,30 zł. Akt
notarialny odbył się dnia 16.07.2019r.
DODATKI MIESZKANIOWE
W czerwcu 2019 r. wypłacono 91 dodatko, w mieszkaniowych na kwotę: 13 641,51 zł
W lipcu 2019 r. wypłacono 94 dodatki mieszkaniowe na kwotę:
13 956,33 zł
DODATKI ENERGETYCZNE
W czerwcu 2019 r. wypłacono 18 dodatko, w energetycznych na kwotę: 271,73 zł
W lipcu 2019 r. wypłacono 18 dodatko, w energetycznych na kwotę:
274,89 zł
KARTA DUŻEJ RODZINY
W miesiącach czerwiec i lipiec 2019 r. wprowadzono do systemu informatycznego
107 wniosko, w o przyznanie Karty Duz4 ej Rodziny tj. wydano 236 Kart.
Od 1 stycznia br. do 16 lipca br. wprowadzono ogo, łem 682 wnioski o przyznanie Karty.
Od dnia obowiązywania ustawy tj. od dnia 1 lipca 2014 r. wydano 2047 Kart, w tym
dla rodzico, w – 1 402 Karty , dla dzieci – 645 Kart.
Ochrona środowiska
1. W dniu 3 czerwca br. została wydana decyzja o s, rodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rekultywacja składowiska odpado, w
innych niz4 niebezpieczne i obojętne na działkach oznaczonych nr ewid. 245/2 i
246/1 w miejscowos, ci Zbo, jno, gmina Kłodawa”. Decyzja została wydana na
wniosek firmy Geotrans S.A., z siedzibą przy ul. Kobierzyckiej 20BA, 52-315
Wrocław.
2. W dniu 4 lipca br. wydano decyzję umarzającą postępowanie w sprawie wydania
decyzji o s, rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
pod nazwą: „Budowa stacji bazowej telefonii komo, rkowej Orange Polska S.A. nr
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63627 PKO_Kłodawa_Wiejska, planowanej do realizacji na działce o nr ewid. 191/2
obręb Dębina, powiat kolski, wojewo, dztwo wielkopolskie”.
3. Zawiadomieniem z dnia 4 czerwca br. na wniosek Przedsiębiorstwa Handlowo –
Usługowego Andrzej Boczkowski, ul. Przedecka 30, 62-650 Kłodawa wszczęto
postępowanie w sprawie wydania decyzji o s, rodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na rozszerzeniu działalnos, ci w
zakresie zbierania odpado, w – punkt skupu złomu, zlokalizowanego w Kłodawie na
działce o nr ewid. 479/3.Zawiadomieniem z dnia 14 czerwca br. wszczęto
postępowanie w
4. W sprawie wydania decyzji o s, rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie obory wraz ze zbiornikiem
na gnojo, wkę i budowie płyty obornikowej na działce o nr ewid. 110 w miejscowos, ci
Zbo, jno gmina Kłodawa.
5. W dniu 1 i 2 lipca br. została przeprowadzona na terenie gminy Kłodawa
nieodpłatna zbio, rka zuz4 ytych folii rolniczych. W wyniku przeprowadzonej zbio, rki
zebrano 17,620 Mg odpado, w.
OŚWIATA
W ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i
domu",vGmina
Kłodawa
otrzymała
wsparcie
finansowe
dla
Szkoły
Podstawowej w Bierzwiennej Długiej na adaptację pomieszczenia słuz4 ącego jako
jadalnia w szkole. Wysokos, c, wsparcia uzyskana od Wojewody Wielkopolskiego to
25.000 zł, całkowity koszt zadania 31.654,73 zł. W ramach zadania zaplanowano
zakup niezbędnego wyposaz4 enia: zakup stoliko, w i krzeseł do pomieszczenia, w
kto, rym spoz4 ywane będą posiłki, zakup podstawowych naczyn, oraz zmywarki z funkcją
wyparzania.
KULTURA
1.
15 czerwca 2019 r. na kłodawskiej strzelnicy w Parku Go, rnika odbył się X
Jubileuszowy Powiatowy Turniej Strzelecki o Puchar Burmistrza Kłodawy. Na
turnieju, miłos, nicy strzelectwa sportowego zrzeszeni w Lidze Obrony Kraju,
rywalizowali kategorii junioro, w, juniorek i senioro, w. Strzelano z karabinka
sportowego typu kbks na dystansie 50 metro, w.
Turniej był tez4 okazją do otwarcia strzelnicy. Obiekt powstały na terenie strzelnicy
w ramach budz4 etu obywatelskiego z 2018 r.
2.
21 i 22 czerwca 2019 r odbyły się obchody Dnia Solnego Miasta, kto, re
zostały połączone z jubileuszem 70 – lecia powstania Kopalnia Soli „Kłodawa” SA.
SE więto rozpoczęło się uroczystą mszą s, więta odprawioną w Kos, ciele p.w.
Wniebowzięcia N.M.P w Kłodawie w intencji Kopalni i go, rniko, w. Z tej tez4 okazji oraz
200-lecia urodzin Stanisława Moniuszki zgromadzeni wysłuchali pięknego
koncertu smyczkowego Opera String Quartet oraz s, piewu solisto, w: Aleksandra
Drzewicka-sopran, Rafał Songan - baryton przy akompaniamencie fortepianowym
Mariusza Drzewickiego. W tym samym czasie na Stadionie Miejskim w Kłodawie
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odbywał się Otwarty Turniej w Piłkę Noz4 ną o Puchar Solnego Miasta, w kto, rym
udział wzięło 100 zawodniko, w, zgrupowanych w 10 druz4 yn. Turniej wygrali
Chemical Odrodzenie. Następny dzien, obchodo, w Dni Solnego Miasta rozpoczęły
ro, wniez4 emocje sportowe. Na Stadionie pojawili się sympatycy biego, w
długodystansowych oraz nordic walking pod nazwą I Bieg Kłodawskiego SE więta
Soli. W sumie 140 uczestniko, w przebiegło (10 km) oraz przeszło (5 km) ulicami
Kłodawy. Występy artystyczne rozpoczęły drugą częs, c, SE więta Kłodawy. Na scenie
swoje umiejętnos, ci prezentowali członkowie zespoło, w Muzol, Solniczka Folk oraz
Gama. Największym powodzeniem cieszyły się gwiazdy wieczoru disco polo grupy
Defis, Kordian i Cliver. Na stadionie moz4 na było ro, wniez4 skorzystac, z wielu atrakcji
dla dzieci. Duz4 e zainteresowaniem wzbudzała prezentacja statyczna wyposaz4 enia i
uzbrojenia druz4 yny szturmowej 7 Batalionu Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa
Mazowieckiego. Były ro, wniez4 stoiska ko, ł gospodyn, wiejskich i przedsiębiorco, w z
terenu gminu. Na zakon, czenie obchodo, w był pokaz sztucznych ogni.
Bezpłatne Wi-Fi dla Europejczyków
Umowa o udzielenie dotacji podpisana została dnia 28 czerwca, obecnie oczekuje na
kontrasygnowanie przez Komisarza do spraw gospodarki cyfrowej i społeczen, stwa cyfrowego.
Od dnia podpisania umowy, Gmina Kłodawa będzie miec, 18 miesięcy na dokonanie
wyboru firmy instalującej WiFi, zrealizowanie inwestycji i zgłoszenie gotowos, ci do
odbioru przez KE. Miejsca projektowane do objęcia bezpłatnym WiFi zostaną wybrane
po analizie technicznych moz4 liwos, ci ich przyłączenia oraz koszto, w realizacji inwestycji. Jednymi z proponowanych miejsc z bezpłatnym dostępem do internetu są Urząd,
Plac Wolnos, ci, GOK, OPS, podległe szkoły.

JA W INTERNECIE

NAZWA SZKOLENIA
Rodzic w internecie
Mój biznes w sieci
Moje finanse i transakcje w sieci
Działam w sieciach społecznościowych
Tworzę własną stronę internetową
(blog)
Rolnik w sieci
Kultura w sieci

ZAPLANOWANA
LICZBA SZKOLEŃ
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LICZBA PRZEPROWADZONYCH
SZKOLEŃ
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Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi - 142 osoby.
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