
Sesja Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. 
     w okresie od 15 kwietnia  do 7 maja 2008 r.

1. W okresie od 16 do 18 kwietnia  udział w szkoleniu Burmistrzów,Wójtów, Prezydentów 
zorganizowane przez Wielkopolski Ośrodek Studiów Samorządowych w Poznaniu .

2. 22 kwietnia 2008 roku spotkanie z przedsiębiorcami Ośrodka Wypoczynkowego  Jarosławki 
w sprawie ustalenia zasad organizowania masowych imprez oraz w sprawie stosowania się 
do ustalonych reguł  regulaminu Ośrodka. 

3. 25 kwietnia 2008r. udział  w Obchodach Święta Szkoły Podstawowej  w Książu Wlkp. im. 
Wiosny Ludów

4. 25 kwietnia 2008 roku udział w posiedzeniu Unii Gospodarczej Miast Regionu Śremskiego.
Przedstawienie działań zrealizowanych w IV 2008 r.( impreza rowerowa do Mełpina – 
udział ponad 400 uczestników) oraz podpisanie umowy na modernizację  stron 
internetowych Stowarzyszenia. Podjęto również uchwałę w sprawie Regulaminu 
Organizacyjnego Biura.

5. 27 kwietnia uroczystości związane z obchodami  160 rocznicy Wiosny Ludów w Książu 
Wlkp. Msza Święta polowa, odsłonięcie tablicy pamiątkowej oraz posadzenie „Dębu 
Pamięci”, a także wręczenie pucharów dla zwycięzców rajdu AUTODROM objętego 
honorowym patronatem burmistrza. W rajdzie udział wzięli zawodnicy z różnych stron 
Polski.

6. 1 maja 2008 roku obchody 80-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Książu Wlkp.
7. 2 maja 2008 roku  udział w obchodach „ Święta  Flagi”  oraz czynny udział w XV Biegach 

Przełajowych  im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp.z wręczeniem medali dla zwycięzców 
włącznie.

Podjęte zarządzenia w tym okresie ;

Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie.
Zarządzenie w sprawie planu finansowego jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. 
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej.
Zarządzenia w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej 
Przewodniczącego. (przetarg na  sprzedaż mienia gminnego Autobusu Jelcz oraz przetarg 
na modernizacja stacji uzdatniania wody w Książu Wlkp.)
Zarządzenie  w sprawie  powołania zespołów powypadkowych .

Działalność w zakresie zamówień publicznych .

W dniu 28 kwietnia br. odbył się przetarg  na Budowę stacji odwadniania osadu dla oczyszczalni 

ścieków w Książu Wlkp.  ogółem złożono   5 ofert.

Oferta  1 
Konsorcjum firm: LIDER: TEW  Sp. z o. o. ul. Obornicka 78  51-114 Wrocław
PARTNER:Zakład Usług Technicznych „AGH” ul. Chociszewskiego 41/43   60-256 Poznań

363.445,58 zł



Oferta  2

Zakład Budowy Urządzeń Ochrony Środowiska „BIOMECH” mgr inż. Karol Piechocki  Rudka 5
62-045 Pniewy

379.465,42 zł

Oferta  3
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe MONTECH  Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 16
21-010 Łęczna

342.551,14 zł

Oferta  4 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe PRO-MET  H. Kobusiński i wspólnicy Spółka Jawna
ul. Borecka 29 a    63-720 Koźmin Wielkopolski

430.997,91 zł

Oferta  5 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Biokonsult” Sp. z o. o.  ul. Garsteckiego 16   60-682 Poznań

 347.852,19 zł

Na dzień dzisiejszy nie wyłoniono wykonawcy. Dwie ze złożonych firm oferują stacje odwadniania 

osadu niezgodne z wymogami określonymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót oferując stacje jednotaśmowe a nie dwutaśmowe. W zakresie oferty najtańszej trwają 

czynności wyjaśniające wynikające z przepisów Prawa zamówień publicznych w przedmiocie 

charakterystyki oferowanej prasy, której nie załączono do oferty. 

2. W dniu 25 kwietnia 2008 r. powołano Komisję Przetargową oraz wszczęto  postępowanie o 

udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie inwestycyjne 

gminy w zakresie: 

„Modernizacji stacji uzdatniania wody w Książu Wlkp.”

Termin przetargu wyznaczono na : 19 maja 2008 r.

Termin realizacji określono na 45 dni od podpisania umowy.

( wartość kosztorysowa : brutto – 501 202,54 zł ) 

3. 15 kwietnia 2008 r. podpisano umowę na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do 

gruntów rolnych ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na kwotę 165 000,00 zł.



4. W dniu dzisiejszym tj. 7 maja 2008 r. od godz. 15:00 w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. pok. 

nr  10  jest  wyłożony   do  publicznego wglądu  projekt  miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu wsi Radoszkowo i miasta Książ Wlkp. 

Trwa dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Książa Wlkp. z podaniem imienia i nazwiska lub 

nazwy  jednostki  organizacyjnej  i  adresu,  oznaczenia  nieruchomości,  której  uwaga  dotyczy  w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 maja 2008 r.


