
                                                      Sprawozdanie 
z działalności Burmistrza Książa Wlkp. od 12 sierpnia 2008 r. do 29 września 2008 r.

1. 12.08.08  Spotkanie w Jarocinie w sprawie  porozumienia międzygminnego 
gospodarki odpadami komunalnymi.

2. 15.08.08  udział w Dożynkach wioskowych w Włościejewkach.
3. 16.08.08  udział w Dożynkach gminnych w Kołacinie,
4. 17.08.08  udział w Dożynkach gminnych w Drzonku ( gm. Dolsk ),
5. 20.08.08  spotkanie z przedstawicielem firmy Atrium w sprawie modernizacji 

Rynku i budowy placu zabaw przy ulicy 23 stycznia w Książu Wlkp.
6. 22.08.08  Posiedzenie Konwentu Burmistrzów w sprawie powołania rzeczoznawców 

dla Powiatowego Lekarza Weterynarii - program likwidacji azbestu oraz wizytacja 
schroniska dla zwierząt w Gaju.

7. 23.08.08 udział w dożynkach  wioskowych w Konarzycach.
8. 24.08.08 udział w Dożynkach Powiatowych w Grzybnie.
9. 25.08.2008 roku wydałem zgody na nieodpłatne używanie herbu Gminy dla ;

Klubu Krótkofalowców  Lambada do nadruku na wydawanych dyplomach Powiatu 
Śremskiego,
Panu Maciejowi  Sobierajskiemu  i Panu Szymonowi Zawada w celach 
niekomercyjnych do umieszczenia na karcie QSL potwierdzającej nawiązanie 
łączności przez krótkofalowców.

10. 25.08.08 spotkanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu
w sprawie koncepcji modernizacji rynku.

11. 28.08.08 podpisanie umowy kredytowej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska na wykonanie inwestycji „Odwadnianie osadu”.

12. 29.08.08 udział w obchodach Dnia Wolności i Solidarności  zorganizowanym  przez 
Stowarzyszenie „Komitet Obywatelski i  Solidarność „.  

13. 29.08.08 spotkanie z dyrektorami szkół odchodzącymi z pracy oraz  z nauczycielem 
mianowanym,

14. 29.08.08 posiedzenie UGMRŚ na temat działań  zrealizowanych w miesiącu VII
i VIII oraz omówiono program wizyty przedstawicieli z kantonu Guichen.

15. 01.09.08 udział w  Wojewódzkiej Inauguracji roku szkolnego  w Zespole Szkół 
Politechnicznych w Śremie  z udziałem Wojewody Wielkopolskiego Piotra Florka.

16. 03.09.08 spotkanie z architektami w sprawie modernizacji parku i stadionu .
17. 05.09.08 spotkanie w sprawie modernizacji oświetlenia gminy i przeprowadzenie 

negocjacji których efektem było obniżenia kosztów zadania  o około 200 tysięcy 
złotych.

18.  06.09.08  udział w dożynkach wioskowych w Zaborowie.
19. 7.09.08  udział w  dożynkach gminnych w Bodzyniewie i w dożynkach Kołacin  
20. 8.09.08  spotkanie w ANR w Poznaniu w sprawie  sprzedaży gruntów pod cegielnię 

z udziałem Dyrektora  Agencji Nieruchomości Rolnych i Prezesa firmy LEIER.
21. 08.09.08   Przetarg na sprzedaż gruntów rolnych. 
22. 09.09.08   spotkanie w Nadleśnictwie Piaski w sprawie dalszej  możliwości 

dzierżawy  gruntów w  Ośrodku Jarosławki.



23. 15.0908  udział w spotkaniu zorganizowanym przez UGMRŚ  w sprawie 
podsumowania konkursu  „ Historia w świątku zapisana, krzyże, kapliczki , figury 
gminy Dolsk i Śrem” .

24. 16.09.2008  rozstrzygnięcie konkursu  na stanowisko ds. działalności 
gospodarczej,promocji i zdrowia .

25. 16.09.08 udział w 'Mini-Olimpiadzie Sportowej” dzieci niepełnosprawnych powiatu 
Śremskiego  zorganizowanej przez  Starostwo Powiatowe  i Wojewodę Wielkopolski 
w Zbrudzewie – Gajówka .

26. 17.09.08  Złożenie kwiatów i oddanie hołdu pamięci Maksymiliana Cygalskiego 
przy tablicy pamiątkowej w Zaworach podczas VII Rajdu Rowerowego  im. 
Maksymiliana Cygalskiego.

27. Od 22 września jest  przeprowadzana  kompleksowa  kontrola gospodarki 
finansowej  gminy Książ Wlkp. za rok 2007. przez Inspektorów Regionalnej Izby 
Obrachunkowej.

28. 26.09.2008r. posiedzenie Unii Gospodarczej Miast Regionu Śremskiego w sprawie 
wizyty przedstawicieli z kantonu Guichen z Francji.

29. 27.09.2008 r. udział w uroczystościach 150 lecia  Gimnazjum i Liceum  im. Józefa 
Wybickiego w Śremie .

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 rok 2008.
3. Zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia czynności 

sprawdzających w zakresie podatku od nieruchomości położonych na terenie  Ośrodka 
Wypoczynkowego w Jarosławkach.

4. Zarządzenie w sprawie  upoważnienia do poświadczenia zgodności z  oryginałem odpisów 
dokumentów.

5. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Instrukcji zarządzania 
systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz Polityki 
bezpieczeństwa  danych osobowych.

6. Zarządzenie  w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie danych osobowych.
7. Zarządzenie w sprawie  ustalenia terminu składania  wniosków o udzielenia pomocy 

finansowej  na zakup podręczników.
8. Zarządzenia w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia  jej 

Przewodniczącego.( przetarg na utwardzanie drogi Ługi i Świączyń )
9. Zarządzenie w sprawie zmian budżecie.
10. Zarządzanie  w sprawie zmiany Regulaminów świetlic opiekuńczo-wychowawczych.
11. Zarządzenie w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentów niearchiwalnych.
12. Zarządzenie  w sprawie udzielenia szczególnego pełnomocnictwa Róży Jędrzejczak oraz 

zatwierdzenia i przystąpienia do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  w ramach 
Działania w drodze realizacji projektu  systemowego „Barwny Horyzont”.

13. Zarządzenie  w sprawie opracowania  i składania planów finansowych jednostek 
budżetowych,Zakładu budżetowego gminy i planu działalności instytucji kultury.




