
Sesja Rady Miejskiej w Książu Wlkp. dnia 11 sierpnia 2008 roku.

                                                      Sprawozdanie 
z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 10 czerwca do 10 sierpnia 2008 r. 

1. 17 czerwca 2008 r. - spotkanie z prezesem firmy LEIER w sprawie uruchomienia na 
terenie Gminy Książ Wlkp. zakładu ceramiki budowlanej.

2. 17 czerwca 2008r. - w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. odbyła się debata 
Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski celem opracowania strategii korzystania 
z pomocy finansowej w poszczególnych działaniach (odnowa wsi, 
mikroprzedsiębiorstwa, zróżnicowanie działalności rolniczej oraz fundusz małych 
grantów).

3. 18 czerwca 2008r. - Spotkanie z uczniami klas III Gimnazjum w Książu Wlkp.
4. 19 czerwca 2008r. - pożegnanie 7-latków Przedszkole Książ Wlkp.
5. 19 czerwca 2008r. - pożegnanie absolwentów dla III klas Gimnazjum w Mchach.
6. 20 czerwca 2008r. - wręczenie świadectw dla uczniów III klas Gimnazjum w 

Książu Wlkp.
7. 21 czerwca 2008r. - Udział w spotkaniu z sołtysami powiatu śremskiego w 

Chrząstowie (szkolenie i integracja).
8. 23 czerwca 2008r. - Powiatowy Urząd Pracy w Śremie – podpisanie umowy na 

przygotowanie zawodowe do księgowości od 01.07.2008r. -  31.12.2008r. + 3 
miesięczne zatrudnienie.

9. 23 czerwca 2008r. - wizyta w przedszkolu w Chwałkowie w sprawie oceny 
warunków lokalowych i ewentualnego przeniesienia placówki przedszkolnej do 
budynku szkolnego po banku.

10. 26 czerwca 2008r. - spotkanie z burmistrzami gmin przystępujących do 
porozumienia międzygminnego w sprawie gospodarki odpadami, celem omówienia 
dokładnej formy porozumienia.

11. 27 czerwca 2008r. - udział w posiedzeniu UGMRŚ w Śremie – przedstawienie 
działań stowarzyszenia za czerwiec br. (umowa na projekt „Podwyższenie 
kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach w powiecie śremskim).

12. 28 czerwca 2008r. - udział w oficjalnym otwarciu Motorowodnych Mistrzostw 
Europy jako przedstawiciel honorowego komitetu mistrzostw

13. 09 lipca 2008r. - podpisanie umowy na użyczenie budynku dla Stowarzyszenia 
Włościejewice, które od września br. będzie prowadziło szkołę niepubliczną i 
przedszkole niepubliczne.

14. 10 lipca 2008r. - spotkanie dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnej w Poznaniu w 
sprawie możliwości sprzedaży gruntów Agencji z terenu naszej gminy pod 
ewentualny zakład ceramiki budowlanej.

15. 11 lipca 2008 r. spotkanie z P. Przepiórą w sprawie ustaleń do opracowania strategii 
dla Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski.

16. 11 lipca 2008 r. podpisanie umowy na użyczenie budynku dla Stowarzyszenia 
Chrząstowo, które od września br. będzie prowadziło szkołę i przedszkole 
niepubliczne.

17. 14-25 lipca 2008 r. - urlop.
25 lipca 2008 r. - udział w Święcie Policji Dolsk Podrzekta „Willa Natura”.



18. 27 lipca 2008 r. - udział w podsumowaniu oraz wręczenie pucharów i nagród w 
zawodach wędkarskich w Gogolewie.

19. 29 lipca 2008 r. - oficjalne pożegnanie i wręczenie podziękowań w Urzędzie 
Miejskim w Książu Wlkp. dla policjantów kończących służbę w sezonowym 
posterunku policji w Jarosławkach. W spotkaniu uczestniczył komendant powiatowej 
policji w Śremie, przedstawiciel komendy wojewódzkiej policji, kierownik rewiru 
dzielnicowych w Książu Wlkp. oraz dyrektor Centrum Kultury w Książu Wlkp.

20. 30 lipca 2008r. -  spotkanie z architektem w sprawie rewitalizacji rynku w Książu.
21. 30 lipca 2008 r. - uczestnictwo w odbiorze inwestycji „modernizacja stacji 

uzdatniania wody”.
22. 01 sierpnia 2008 r. - udział w inauguracji przedsięwzięcia „Jesienne barwy” z 

uczestnictwem niepełnosprawnych mieszkańców wsi Kołacin i Chwałkowo Kośc.
23. 10 sierpnia 2008 r. - udział w jubileuszu 45-lecia koła PZW w Książu Wlkp. w 

miejscowości Gogolewo. 

Podjęte zarządzenia w tym okresie
1. Zarządzenie nr 69/2008 roku z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie  planu finansowego 

jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
2. Zarządzenie nr 70/2008 roku z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej  zleconych gminie w 2008 roku.
3. Zarządzenie nr 71/2008 roku z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie informacji  o 

ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek 
organizacyjnych na rok 2008.

4. Zarządzenie nr 72/2008 roku z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie informacji  o 
ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek 
organizacyjnych na rok 2008.

5. Zarządzenie nr 73/2008 roku z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie informacji  o 
ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek 
organizacyjnych na rok 2008.

6. Zarządzenie nr 74/2008 roku z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie informacji  o 
ostatecznych kwotach wydatków gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2008.

7. Zarządzenie nr 75/2008 roku z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie informacji  o 
ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek 
organizacyjnych na rok 2008.

8. Zarządzenie nr 76/2008 roku z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie informacji  o 
ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek 
organizacyjnych na rok 2008.

9. Zarządzenie nr 77/2008 roku z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie informacji  o 
ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek 
organizacyjnych na rok 2008.

10. Zarządzenie nr 78/2008 roku z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie informacji  o 
ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek 
organizacyjnych na rok 2008.

11. Zarządzenie nr 79/2008 roku z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie informacji  o 
ostatecznych kwotach przychodów i  wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek 
organizacyjnych na rok 2008.

12. Zarządzenie nr 80/2008 z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na 
dyrektora Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w  Konarzycach.

13. Zarządzenie nr 81/2008 roku z dnia 23 czerwca 2008 roku  w sprawie powołania  członków 
Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego .



14. Zarządzenie nr 82/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku  w sprawie zmian w budżecie.
15. Zarządzenie nr 83/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie planu finansowego 

jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2008.
16. Zarządzenie nr 84/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie informacji o ostatecznych 

kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek 
organizacyjnych .

17. Zarządzenie nr 85/2008 z dnia 01 lipca 2008 roku w sprawie obiegu dokumentów.
18. Zarządzenie nr 86/2008 z dnia 01 lipca 2008 roku  w sprawie  polityki  rachunkowości.
19. Zarządzenie nr 87/2008 z dnia 2 lipca 2008 roku w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej  w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły 
Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach.

20. Zarządzenie nr 88/2008 z dnia 11 lipca 2008 roku w sprawie  powołania komisji 
egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans nauczyciela mianowanego.

21. Zarządzenie nr 89/2008 z dnia 11 lipca 2008 roku w sprawie powołania członków Komisji 
Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego.

22. Zarządzenie nr 90/2008 z dnia 11 lipca 2008 roku w sprawie wyznaczenia administratora 
sieci i inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego.

23. Zarządzenie nr 91/2008 z dnia 30 lipca 2008 roku w sprawie powierzenia pełnienia 
obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w  Konarzycach.

24. Zarządzenie nr 92/2008 z dnia 30 lipca 2008 roku  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 
p.o.Dyrektora  Szkoły Podstawowej  im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach.   

25. Zarządzenie nr 93/2008 z dnia  31 lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie.
26. Zarządzenie nr 94/2008 z dnia  31 lipca 2008 roku w sprawie planu finansowego jednostki 

Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
27. Zarządzenie nr 95/2008  z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie powołania członków Komisji 

Przetargowej i wyznaczenia  jej Przewodniczącego.
28. Zarządzenie nr 96/2008 z dnia  05 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania komisji 

przetargowej oraz ustalenia regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego i 
ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Książu Wlkp. i 
Jarosławkach.

29. Zarządzenie nr 97/2008 z dnia 05 sierpnia 2008 roku w sprawie odwołania ze stanowiska 
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach.

Sprawy bieżące

1. Budowa stacji odwadniania osadu 

W dniu 08 sierpnia 2008r. Urząd Miejski w Książu Wlkp. otrzymał pismo z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Poznaniu w sprawie przyznania 
pożyczki  na  budowę  stacji  odwadniania  osadu  dla  oczyszczalni  ścieków  w wysokości 
200 tys. zł. Przy spłacie pożyczki istnieje możliwość 20 % umorzenia.

2. Roboty remontowe i adaptacje w budynku szkoły podstawowej w Książu Wlkp.

W  dniu  01.07.2008  r.  ogłoszono  przetarg  nieograniczony  na  „Prace  modernizacyjne 
i adaptacje w budynku szkoły podstawowej w Książu Wlkp. ”
Przedmiotem zamówienia były następujące prace remontowe:
− adaptacja pomieszczenia na salę lekcyjną,

− remont sali na potrzeby biblioteki,

− malowanie korytarzy i 7 sal lekcyjnych,



− docieplenie dachu (na nowo dobudowanej części budynku z zapleczem kuchennym),

 Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 23.07.2008 r. godz. 1100. 

Wybrano Zakład Ogólnobudowlany „MALBUD”, który złożył ofertę na kwotę 93 376,59 zł. 
Odrzucono ofertę Usługi Budowlane i Wykończeniowe, Kosztorysowanie Piotr Jankowski, 
który złożył ofertę na kwotę 96 332,34 zł.

3. Utwardzenie drogi gruntowej w miejscowości Ługi 

W dniu 01.08.2008 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na „Utwardzenie drogi gruntowej 
w miejscowości Ługi ”
Przedmiotem  zamówienia  jest  utwardzenie  drogi  gruntowej  gruzem  betonowym  
w miejscowości Ługi gmina Książ Wlkp. na odcinku o długości 1140 m i szerokości 4,50 m. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.08.2008 r. godz. 1100. 

4. Równanie dróg gminnych

W  miejscowościach  Chwałkowo  Kościelne,  Mchy,  Kołacin,  Zaborowo  przeprowadzono 
równanie dróg zgodnie ze wskazaniem sołtysów poszczególnych wsi. 

5. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Książu Wlkp. 

4  czerwca  tego  roku  rozpoczęto  długo  oczekiwaną  inwestycję  modernizacji  stacji 
uzdatniania  wody  w  Książu  Wlkp.   Zgodnie  z  planem  30  lipca  dokonano  odbioru 
końcowego inwestycji. 
Przeprowadzona inwestycja miała na celu zlikwidowanie występowania w okresie letnim 
niedoboru wody  spowodowane dużym poborem wody. Wymieniono istniejące hydrofory na 
nowoczesny  zestaw  hydroforowy  o  dużej  możliwości  reagowania  na  zmienne 
zapotrzebowanie wody oraz zamontowano dwa zbiorniki retencyjne o pojemności po 100 
m3. Koszt wykonania  inwestycji wyniósł 345 394,16 zł zł.



Plan pracy Burmistrza od 10 czerwca do 10 sierpnia 2008 roku
1. 10 czerwca 2008 roku  spotkanie w Dolsku zorganizowane przez Państwowy Inspektor 

Sanitarny w Śremie.
2. 17 czerwca 2008 roku w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. odbyło się spotkanie – Debata 

Lider Zielonej Wielkopolski.
3. 13 czerwca 2008 roku Gala  Wolontariatu.
4. 14 czerwca 2008 roku  uroczystość podsumowująca realizację projektu  „Nic o nas bez nas”
5. 18 czerwca 2008 roku  -wieczorek taneczny Gimnazjum Książ Wlkp.
6. 19 czerwca 2008 roku pożegnanie 7 latków   Przedszkole Książ Wlkp.
7. 20 czerwca 2008 roku wręczenie świadectw dla uczniów III Klas Gimnazjum w Książu 

Wlkp.
8. 21 czerwca 2008 roku  piknik sołtysów   Chrząstowo
9. 23  czerwca 2008 roku   Przedszkole Chwałkowo  - 
10. 26 czerwca 2998  Jarocin -  Gospodarka Odpadami 
11. 27 czerwca 2008 roku   posiedzenie UGMRŚ.
12. 28-29 czerwca 2008 roku Patronat  honorowy Motorowodnych Mistrzostw w Śremie .
13. 1 lipca spotkanie Lider Zielonej Wielkopolski Środa Wlkp.
14. 9 lipca 2008 roku podpisanie umowy na użyczenie budynku dla Stowarzyszenia 

prowadzącego Szkołę Podstawową w Włościejewicach.
15. 10 lipca 2008 roku  Poznań – wyjazd ANR 
16. 11 lipca spotkanie z Panem Przepiórą,..................................................................................... 

oraz przedstawicielem firmy  ........................ oraz podpisanie umowy na użyczenie budynku 
dla Stowarzyszenia w Chrząstowie.

17. Urlop  14 -25 lipca 2008 r.  -   25 lipca  2008 udział w Święcie Policji w Śremie
18. 24 lipca odbył się przetarg na wykonanie prac remontowych w Książu Wlkp.
19. 29  lipca 2008 roku pożegnanie  policjantów patrolujących Ośrodek Jarosławki
20. 30 lipca 2008 roku spotkanie w sprawie rewitalizacji  Rynku w Książu Wlkp.
21. 30 lipca 2008 roku  odbiór inwestycji stacja uzdatniania wody
22. 4 sierpnia 2008 roku  posiedzenie Komisji Egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli
23. 6 sierpnia 2008 roku  spotkanie w sprawie schroniska dla zwierząt w Gaju.

Podjęte Zarządzenia

30. Zarządzenie nr 69/2008 roku z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie  planu finansowego 
jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

31. Zarządzenie nr 70/2008 roku z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie planu finansowego 
zadań z zakresu administracji rządowej  zleconych gminie w 2008 roku.

32. Zarządzenie nr 71/2008 roku z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie informacji  o 
ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek 
organizacyjnych na rok 2008.

33. Zarządzenie nr 72/2008 roku z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie informacji  o 
ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek 
organizacyjnych na rok 2008.

34. Zarządzenie nr 73/2008 roku z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie informacji  o 
ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek 
organizacyjnych na rok 2008.

35. Zarządzenie nr 74/2008 roku z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie informacji  o 



ostatecznych kwotach wydatków gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2008.
36. Zarządzenie nr 75/2008 roku z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie informacji  o 

ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek 
organizacyjnych na rok 2008.

37. Zarządzenie nr 76/2008 roku z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie informacji  o 
ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek 
organizacyjnych na rok 2008.

38. Zarządzenie nr 77/2008 roku z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie informacji  o 
ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek 
organizacyjnych na rok 2008.

39. Zarządzenie nr 78/2008 roku z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie informacji  o 
ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek 
organizacyjnych na rok 2008.

40. Zarządzenie nr 79/2008 roku z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie informacji  o 
ostatecznych kwotach przychodów i  wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek 
organizacyjnych na rok 2008.

41. Zarządzenie nr 80/2008 z dnia 10 czerwca 2008 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na 
dyrektora Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w  Konarzycach.

42. Zarządzenie nr 81/2008 roku z dnia 23 czerwca 2008 roku  w sprawie powołania  członków 
Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego .

43. Zarządzenie nr 82/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku  w sprawie zmian w budżecie.
44. Zarządzenie nr 83/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie planu finansowego 

jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2008.
45. Zarządzenie nr 84/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie informacji o ostatecznych 

kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych jednostek 
organizacyjnych .

46. Zarządzenie nr 85/2008 z dnia 01 lipca 2008 roku w sprawie obiegu dokumentów.
47. Zarządzenie nr 86/2008 z dnia 01 lipca 2008 roku  w sprawie  polityki  rachunkowości.
48. Zarządzenie nr 87/2008 z dnia 2 lipca 2008 roku w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej  w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły 
Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach.

49. Zarządzenie nr 88/2008 z dnia 11 lipca 2008 roku w sprawie  powołania komisji 
egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans nauczyciela mianowanego.

50. Zarządzenie nr 89/2008 z dnia 11 lipca 2008 roku w sprawie powołania członków Komisji 
Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego.

51. Zarządzenie nr 90/2008 z dnia 11 lipca 2008 roku w sprawie wyznaczenia administratora 
sieci i inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego.

52. Zarządzenie nr 91/2008 z dnia 30 lipca 2008 roku w sprawie powierzenia pełnienia 
obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w  Konarzycach.

53. Zarządzenie nr 92/2008 z dnia 30 lipca 2008 roku  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 
p.o.Dyrektora  Szkoły Podstawowej  im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach.   

54. Zarządzenie nr 93/2008 z dnia  31 lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie.
55. Zarządzenie nr 94/2008 z dnia  31 lipca 2008 roku w sprawie planu finansowego jednostki 

Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
56. Zarządzenie nr 95/2008  z dnia 31 lipca 2008 roku w sprawie powołania członków Komisji 

Przetargowej i wyznaczenia  jej Przewodniczącego.
57. Zarządzenie nr 96/2008 z dnia  05 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania komisji 

przetargowej oraz ustalenia regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego i 
ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Książu Wlkp. i 
Jarosławkach.


