Sesja Rady Miejskiej w Książu Wlkp. dnia 9 czerwca 2008 roku

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp.
w okresie od 8 maja 2008 r. do 9 czerwca 2008 roku .

1. 12 maja 2008 posiedzenie konwentu Burmistrzów na którym omawiano sprawy schroniska
dla zwierząt w Gaju, sprawy współpracy biblioteki powiatowej z gminnymi, sprawy
turnieju wsi sołeckich oraz usuwania azbestu.
2. 14 maja 2008 roku spotkanie z Panią Haściło i p. Ratajczakiem w sprawie opieki
psychologicznej dla szkół na terenie gminy Książ .
3. 15 maja 008 roku spotkanie z Dyrektorami szkół połączone ze szkoleniem
przeprowadzonym przez Panią Ewę Żabkę przedstawiciela firmy ATUT w sprawie
możliwości pozyskania środków z UE na zajęcia dodatkowe w szkołach.
4. 15 maja 2008 roku odbyła się kontrola przeprowadzona przez Konserwatora Zabytków
w Szkole Podstawowej w Chrząstowie dotycząca stanu technicznego budynku szkoły.
5. 16 maja 2008 roku spotkanie z Komendantem PSP w Śremie Sławomirem Drozdem.
6. 19 maja 2008 roku odbył przetarg na budowę stacji uzdatniania wody w Książu Wlkp.
złożono 3 oferty i tak : Firma Gutkowski - Leszno, PTHU Hydro-Marko Jarocin,
Przedsiębiorstwo Usługowe „PRO-MET” H.Kobusiński spółka jawna Kożmin. Wyłoniono
ostatnią firmę na kwotę 345 394,16 złotych.
7. 19 maja 2008 rok spotkanie ze Stowarzyszeniem na rzecz wsi Chrząstowo i Łężek
w sprawie przejęcia budynku szkoły w Chrząstowie.
8. 20 maja 2008 roku spotkanie z posłem Tadeuszem Tomaszewskim z SLD oraz
organizacjami pozarządowymi w sprawie możliwości pozyskiwania środków dla tych
organizacji.
9. 20 maja 2008 roku spotkanie ze Stowarzyszeniem na rzecz Oświaty i Kultury wsi
Włościejewice w sprawie przejęcia budynku szkoły w Włościejewicach.
10. 26-29 maja 2008 roku wyjazd szkoleniowy do Niemiec ,Szkolenie odbyło się w
Holzmindem macierzystym koncernie Stiebel Eltran. Zapoznano nas z cyklem
produkcyjnym, a tematyka szkolenia było stosowanie odnawialnych źródeł energii.
11. 30 maja 2008 roku udział w podsumowaniu „Dni Europejskich” pod patronatem
honorowym burmistrza w Zespole Szkół im. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Mchach.

12. 30 maja 2008 roku posiedzenie UGMRŚ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z
działalności Stowarzyszenia w 2007 roku i udzielenia absolutorium Członkom Zarządu
Stowarzyszenia z tytułu działalności za rok 2007.
13. 3 czerwca 2008 roku spotkanie z dyrektorem Szpitala w Śremie Panem Grottelem w sprawie
utworzenia punktu szybkiej pomocy medycznej w Książu Wlkp.
14. 5 czerwca 2008 roku udział w zebraniu mieszkańców wsi Konarzyce, Włościejewki,
Międzybórz w sprawie zmiany obwodów szkolnych.
15. 6 czerwca 2008 roku otwarcie Komisariatu Policji w Książu Wlkp.
Sprawy bieżące;
1. 21 maja 2008 roku otrzymaliśmy pismo z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, że
wniosek pt. Budowa drogi lokalnej publicznej w miejscowości Radoszkowo Drugie na
odcinku 1.150 km przeszedł pozytywnie ocenę formalną wniosku preselekcyjnego i został
skierowany do oceny strategicznej.
2. Podpisanie umów na wykonanie inwestycji ;
- budowa prasy oczyszczalnia ścieków Kiełczynek
- stacja uzdatniania wody w Książu Wlkp.
3. Przekazano wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o włączenie OSP Książ Wlkp. do
struktur Wielkopolskiej Straży Obwodowej.
Podjęte zarządzenia w tym okresie
1. Zarządzenia w sprawie planu finansowego jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
2. Zarządzenia w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz
wysokości dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na 2008 roku .
3. Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Świetlic-Opiekuńczo Wychowawczych
działających na terenie gminy Książ Wlkp.
4. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie.
5. Zarządzenie w sprawie organizacji ruchu na obszarze Gminnego Ośrodka
Wypoczynkowego w Jarosławkach.
6. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia likwidacji Szkoły Podstawowej w
Włościejewicach.
7. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia likwidacji Szkoły Podstawowej w Chrząstowie.
8. Zarządzenie nr 63 – 68 w sprawie zatwierdzania arkuszy organizacyjnych Szkół,
Gimnazjów i Przedszkola na rok szkolny 2008/2009

