Sesja Rady Miejskiej 10 marca 2008 roku

Sprawozdanie działalności Burmistrza Książa Wielkopolskiego
w okresie międzysesyjnym tj. od 22 stycznia do 10 marca 2008 roku.
22 stycznia 2008 r. spotkanie w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej
z Panem Adamem Ochmańskim .
Narada z dyrektorami szkół w sprawie skrócenia oczekiwania na dowozy szkolne oraz
w sprawie możliwości zatrudnienia pracowników z placówek likwidowanych tj. Szkoły
Podstawowej w Włościejewicach i Chrząstowie .
27 stycznia 2008 r. udział w spotkaniu opłatkowym z mieszkańcami Kołacina.
Odbyłem spotkanie w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Chrząstowie
i Włościejewicach z mieszkańcami , rodzicami i Radą Pedagogiczną.
05 luty 2008 r. Zespół Szkół w Mchach - podsumowanie kontroli przeprowadzonej przez
Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
06 lutego 2008 r. wpłynęło pismo z ANR Poznań w sprawie podpisania uzgodnień protokółów w
sprawie nieodpłatnego przekazania na własność Gminy Książ Wlkp. gruntów położonych w
obrębie geodezyjnym Kołacin działek nr 100/2 i 100/4 z przeznaczeniem na cele związane z
inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych gminy – pod budowę
boiska sportowego i adaptację nieczynnej stacji wodociągowej na garaż dla samochodu gaśniczego
OSP.
W dniach 8-10 lutego 2008 r. udział w wyjazdowym Konwencie Burmistrzów Powiatu
Śremskiego. Spotkanie z Zarządem Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej oraz burmistrzami i
wójtami gmin członkowskich Stowarzyszenia Ziemi Kłodzkiej w Kudowie zdroju. Wymiana
poglądów i doświadczeń oraz porównanie problematyki wdrażania Regionalnych Programów
Operacyjnych w sąsiadujących ze sobą województwach.
11 luty 2008 r. akt notarialny Środa Wlkp. podpisania umowy na sprzedaż działki w Książu przy
ulicy Żwirowej. (Waldemar Filipiak)
W dniu 11 lutego br. wpłynęło pismo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację
przedsięwzięcia pod nazwą .”Stacja odwadniania osadu dla oczyszczalni ścieków w Książu
Wlkp”.w wysokości do 200 000,00 złotych w formie pożyczki z możliwością umorzenia 20 %.
11 luty 2008 r. udział w zebraniu OSP Mchy – podsumowanie roku i plany na rok 2008.
13 luty 2008 r. roku spotkanie z Stowarzyszeniem na rzecz Obrońców wsi Chrząstowo, Łężek i
okolic w sprawie przejęcia Szkoły na rzecz Stowarzyszenia
14 lutego 2008 r. odbyło się podsumowanie kontroli wewnętrznej przeprowadzonej przez Biuro
Zamówień Publicznych Pana Adama Ochmańskiego. Wielkie uznanie za perfekcyjność rozliczania
kontrola wyraziła dla Pani Praksedy Muślewskiej zajmującej się oświatą i dla Pana Grzegorza
Rabczewskiego za prowadzenie spraw inwestycyjnych na terenie gminy.
15 luty 2008 r. posiedzenie Konwentu Burmistrzów powiatu Śremskiego oraz posiedzenie Zarządu
i Walne Zebranie członków Unii Gospodarczej Miast Regionu Śremskiego – podsumowanie roku
2007 i plany na rok 2008.
16 luty 2008 r. zebranie członków OSP w Włościejewicach - podsumowanie roku 2007
i plany na 2008 rok
17 luty 2008 r. zebranie członków OSP w Chrząstowie podsumowanie roku 2007 i plany
na rok 2008.
19 luty 2008 r. spotkanie w sprawie remontu wejścia do budynku w Książu Wlkp. Przystosowanie
schodów od obowiązujących standardów i zamontowanie platformy dla osób niepełnosprawnych
oraz montaż nowego zadaszenia.
25 luty 2008 podpisania aktów notarialnych w sprawie sprzedaży gruntów w Świączyniu

( Bartkowiak ) i Chrząstowie (Pietrowska ).
25 luty 2008 r. spotkanie z Burmistrzem Śremu w sprawie podłączenia nieruchomości
w Chrząstowie do nowo budowanej kanalizacji omówienie partycypacji w kosztach. Propozycja
wskazuje proporcjonalny udział gminy wg. ilości przyłączy dotyczących naszej gminy.
27 luty 2008 r. pożegnanie Komendanta Policji w Śremie Ryszarda Balczyńskiego odchodzącego
na emeryturę .
28 luty 2008 r. spotkanie z prezesem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Śremie Pawłem Wojną w sprawie nowego cennika wywozu śmieci .
Kalkulacja zostanie przedstawiona po zatwierdzeniu nowych opłat za składowanie odpadów na
wysypisku.
28 lutego 2008 r. otrzymaliśmy Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lesznie
w sprawie przeprowadzenia w dniu 11 maja 2008 roku Referendum Lokalnego w sprawie
odwołania Rady Miejskiej w Książu Wlkp. W dniu dzisiejszym sołtysi otrzymają Postanowienie
celem ogłoszenia w sołectwach.
29 lutego 2008 r. podpisano akt notarialny dotyczący nieodpłatnego przejęcia gruntów z Agencji
Nieruchomości Rolnych pod boisko w Kołacinie oraz akt notarialny dotyczący nabycia udziału w
gruncie w Zakrzewicach . Udział w odprawie w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Śremie.
4 marca 2008 r. udział w spotkaniu Przedsiębiorców i Pracodawców gminy Książ Wlkp. Tematem
głównym były problemy energetyczne gminy .
5 marca 2008 r. zamontowanie i odbiór Infokiosku zakupionego przez Powiatowe Biuro Pracy w
Śremie, służące zasięgnięciu szerokiej informacji o całym powiecie, a w szczególności ofert pracy
z PUP.
Udział w obchodach Dnia Kobiet wsi Radoszkowo i Charłub, Chwalkowo Kościelne.
7 marca 2008 r. udział w spotkaniu Lider Plus Zielona Wielkopolska w Urzędzie Miejskim w
Środzie Wlkp. - tematyka dotyczyła planów strategicznych,pozyskiwania środków, powołania
Zarządu i Rady Decyzyjnej , formalizacji przynależności oraz odpłatności gmin.
Podjęte zarządzenia w tym okresie ;
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Zarządzenie w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
nauczycieli pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia.
Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości czynszu za najem lokali i najem gruntów
przeznaczonych na cele socjalno-bytowe.
Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie.
Zarządzenia - informacja w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków oraz wysokości
dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na 2008 rok.
Zarządzenie w sprawie planu finansowego jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w
gminie Książ Wlkp. na 2008 rok.
Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej .
Zarządzenia w sprawie zmiany zarządzeń Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 1 czerwca 2007r. w
sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej
w Konarzycach , Gimnazjum im. Dr. M. Krybusa w Książu Wlkp., Zespołu Szkół im. Księdza
Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Mchach , Szkoły Podstawowej im. Powstańców
Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym.
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy .

