Sesja Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 14 kwietnia 2008 roku

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp.
w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r.

1. 11 marca 2008 r. spotkanie z Dyrektorem Banku Zachodniego WBK w sprawie prezentacji
funduszy unijnych dla rolników oraz powitanie nowego Komendanta Policji w Śremie
Piotra Leciejewskiego
2. 12 marca 2008 r. wyjazd do Poznania WFOŚiGW w sprawie możliwości uzyskania
kredytów na wykonanie zadań inwestycyjnych.
3. 19 marca 2008 r. odbiór prac adaptacyjnych pomieszczeń po OPS na cele przedszkolne.
4. 21 marca 2008 r. spotkanie z Zarządem Klubu Pogoń Książ Wlkp. w sprawie działalności
sportowej.
5. 21 marca 2008 r. podpisanie umowy na prace Użyteczne z Powiatowym Urzędem Pracy.
Porozumienie Nr 3/2008 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych zawarte w
dniu 20 marca 2008 r.
Prace społecznie użyteczne będą wykonywane przez okres od 1 kwietnia 2008 r. do
31 października 2008 r. w miejscowościach: Świączyń, Chrząstowo, Gogolewo, Konarzyce,
Radoszkowo, Chwałkowo Kość., Włościejewki, Zaborowo, Jarosławki, Włościejewice,
Ługi, Kiełczynek, Kołacin, Sebastianowo, Książ Wlkp.Ogółem liczba kierowanych osób
bezrobotnych na prace społecznie użyteczne: do 43
6. 26 marca 2008 r. spotkanie z panią Haściło i panem Ratajczakiem w sprawie złożenia
sprawozdania ze swojej opieki psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu,szkołach
podstawowych i gimnazjach i Zespole Szkół za okres od XII 2007 roku do II 2008 roku.
7. 27 marca 2008 r. spotkanie z Burmistrzami i Wójtami powiatu Śremskiego w sprawie
podpisania aneksu - działalność schroniska dla psów w Gaju ( zmiana administratora).
8. 2 kwietnia 2008 roku uczestnictwo w złożeniu kwiatów z okazji 3 rocznicy śmierci Jana
Pawła II pod tablicą pamiątkową Maksymiliana Cygalskiego w Zaworach. Uroczystość
została zorganizowana przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej przy udziale
rajdowców Żwawe Dziadki, Nadleśnictwa Piaski oraz delegacji szkół.
Również 02 kwietnia 2008 roku w godzinach wieczornych odbyły się uroczystości w
Książu Wlkp. upamiętniające 3 rocznicę śmierci naszego Papieża poprzez przemarsz przez
miasto zapalenie zniczy oraz Msza Św.
9. 3 kwietnia 2008 roku udział w uroczystym otwarciu nowego skrzydła Przedszkola w
Książu Wlkp. Tego samego dnia odbyła się prezentacja produktów bankowych dla
rolników celem wykonania inwestycji w gospodarstwach objętych dopłatami z UE
zorganizowana przez Bank zachodni WBK w Śremie.
10. 7 kwietnia 2008 udział w corocznym spotkaniu Burmistrzów, Wójtów i
Przewodniczących Rad ze Stowarzyszeniem
11. Sołtysów województwa wielkopolskiego.
Na spotkaniu omawiano sprawy bieżące oraz sprawy dalszej współpracy sołtysów z
samorządami. Spotkanie odbyło się w Orzechowie .
12. 8 kwietnia 2008 r. udział w otwarciu i poświęceniu Inwestycji pod nazwą „ Budowa
Centrum Gospodarki Odpadami - I etap” w Jarocinie. W spotkaniu udział oprócz władz
Jarocina wzięli burmistrzowie i wójtowie gmin należących do Centrum Gospodarki
Odpadami w Jarocinie oraz Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek.

W dniu 26 marca 2008 r. złożono wniosek preselekcyjny z proponowanym terminem realizacji
na 2010 r. ( po wykonaniu kolektora kanalizacyjnego ) pod nazwą:
„ Budowa drogi lokalnej publicznej w miejscowości Radoszkowo Drugie gm. Książ Wlkp. na
odcinku 1,150 km.” o wstępnej wartości kosztorysowej : 2 433 513,19 zł z możliwością
dofinansowania przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; 50 % wartości zadania.
Wniosek złożono w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007 – 2013 w zakresie Schematu I I Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50
tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich.
Parametry wnioskowanego odcinka to:
1. długości drogi - 1150 m.
2. szerokość jezdni - 6 m
3. długość planowanego chodnika jednostronnego - 302 m
Wybór tego odcinka drogi podyktowany był przede wszystkim warunkami, które muszą spełnić
wnioskowane do budowy drogi np.
1. szerokość pasa drogowego
2. szerokość jezdni
3. długość odcinka ( min. 500 m )
4. szerokość poboczy
5. kategoria drogi publicznej
6. połączenie z drogą wyższej kategorii
7. droga musi stanowić ciąg drogowy
Informacja o złożonych wnioskach:
Dla Schematu II - przewidziano alokację dla konkursu na poziomie 100 000 000 zł, przyjęto 178
wniosków o łącznej wartości całkowitej projektów 811 911 934,00 zł z czego łączna wnioskowana
kwota o dofinansowanie wynosi 381 590 018,58 zł.
2. W dniu 4 kwietnia powołano Komisję Przetargową oraz wszczęto postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie inwestycyjne gminy:
„Budowa stacji odwadniania osadu dla oczyszczalni ścieków w Książu Wlkp.”
Termin przetargu wyznaczono na : 28 kwietnia 2008 r.
Wartość zadania brutto wg. kosztorysu inwestorskiego to: 399 763,18 zł
Termin realizacji określono na 100 dni od podpisania umowy.
Po ilości telefonów od oferentów można stwierdzić, że zainteresowanie jest duże.

Podjęte Zarządzenia od 11 marca do 14 kwietnia 2008 roku
1. Zarządzenia w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz
wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na 2008 roku .
2.Zarządzenie w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie.
3.Zarządzenie w sprawie planu finansowego jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
na rok 2008.
4.Zarządzenie w sprawie częściowego zwrotu wydatków poniesionych na zainstalowanie
przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej dla budynków mieszkalnych na terenie gminy Książ
Wlkp. Komisja została powołana do oceny formalnej wniosków w sprawie
dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków . W 2007 roku z tej formy
pomocy skorzystało - 2 wnioskodawców, w 2008 roku złożono 4 wnioski.
5.Zarządzanie w sprawie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych oraz powołania komisji socjalnej w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
6.Zarządzenie w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.
7.Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Pomocy Społecznej w
Książu Wlkp.
8.Zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
9.Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Usług
Komunalnych w Książu Wlkp.
10.Zarządzenie w sprawie powołania komisji Przetargowej oraz wyznaczenia
Przewodniczącego komisji.
11.Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w gminie Książ Wlkp. na 2008 rok. Zadania publiczne z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Przewidziana kwota wynosi w budżecie 30.000
złotych .Termin składania ofert z określonymi wymogami wyznaczono na dzień 9 maja
2008 roku .Poprzedni konkurs nie został rozstrzygnięty z uwagi na nie spełnienie wymogów
formalnych złożonej oferty.
12.Zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu
Wlkp. do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej.

