
Sprawozdanie z działalności  Burmistrza Książa Wlkp.
w okresie międzysesyjnym od 25 XI.2008 roku do 21 XII  2008 roku

1. 25.11.2008 roku udział w  '' Spotkaniu Andrzejkowym '' dla seniorów, które 
odbyło się w Centrum Kultury w Książu Wlkp.

2. 26.11.2008 r. posiedzenie wspólnej Komisji Rady Miejskiej.
3. 27.11.2008 r. nadanie sztandaru Zespołowi Szkół w Mchach.
4. 27.11.2008 r. podpisanie listu intencyjnego PUP Śrem dot. utworzenia lokalnego 

partnerstwa edukacyjnego Edukacja-Praca-Przyszłość ( współpraca szkół i 
pracodawców)

5. 1.12.2008 spotkanie z Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
w sprawie złożenia wniosku  o środki z PROW na realizację inwestycji- 
skanalizowanie  miasta Książ i części Radoszkowa.

6. 3.12.1008 r posiedzenie Komisji Rolnictwa Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
7. 3.12.2008r. udział w otwarciu  oddziału Onkologii Klinicznej Zakładu 

Opiekuńczo-Leczniczego dla dorosłych.
8. 8.12.2008  - podpisanie aktu notarialnego na zbycie nieruchomości we wsi 

Jarosławki.
- udział w posiedzeniu UGMRŚ oficjalne przekazanie przewodnictwa
 Stowarzyszenia przez Burmistrza Śremu Adama Lewandowskiego  na ręce
 Starosty Tadeusza Waczyńskiego oraz podsumowanie działalności za okres

             ostatnich dwóch  lat.
9. 9.12.2008    udział w komisji społeczno – gospodarczej oraz udział w posiedzeniu 

komisji rewizyjnej.
10. 10.12.2008  obchody 50-lecia  pożycia małżeńskiego 8 par małżeńskich oraz 

jednej pary obchodzącej 60 lecie pożycia małżeńskiego.
11. 11.12.2008  udział w posiedzeniu  komisji budżetu.
12. 11.12.2008  udział w spotkaniu opłatkowym w Klubie Seniora w Chwałkowie.
13. 12.12.2008  udział w spotkaniu opłatkowym Koła Emerytów, Rencistów i 

Seniorów  w Książu Wlkp.
14. 14.12.2008 r. spotkanie opłatkowe z mieszkańcami wsi Włościejewki.
15. 16.12.2008 r. Podpisanie aktów notarialnych nabycia gruntów pod  drogi ulica 

Ogrodowa, Kiełczynek i Radoszkowo. 
16. 16.12.2008  spotkanie sołtysów  powiatu śremskiego połączone z opłatkiem. 
17. 17.12.2008 r. Komisja wspólna Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
18. 18.12.20 r.  podpisanie aktów notarialnych – sprzedaż nieruchomości przy ulicy 

Dąbrowskiego w Książu Wlkp.



19. 18.12.2008 r. spotkanie z Zarządem Wspólnoty  Mieszkaniowej ul. Dębniackiej
w Książu Wlkp. w sprawie nabycia terenu przy ulicy Nowomiejskiej i 
Dębniackiej dla potrzeb gminy.

20. 19.12.2008 r.  spotkanie opłatkowe w Komendzie Policji w Śremie
21. 19.12.008 r.    posiedzenie UGMRŚ –  spotkanie opłatkowe.
22. 22.12.2008 r. spotkanie w ANR w sprawie nabycia gruntów pod cegielnię.

Podjęte zarządzenia  w tym okresie; 

1. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie.
2. Zarządzenie  w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji 

rządowej zleconych gminie w 2008 roku.
3. Zarządzenie w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków 

oraz wysokości dotacji  gjo  na 2008 rok.
4. Zarządzenie  w sprawie planu finansowego jednostki Urzędu Miejskiego w 

Książu Wlkp.
5. Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenie nr 65/08 z dnia 29 maja 2008 roku w 

sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. 
Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym. 

6. Zarządzenie  w sprawie przeciwdziałania wprowadzenia do obrotu finansowego 
wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

7. Zarządzanie  w sprawie powołania członków komisji przetargowej i wyznaczenia 
jej Przewodniczącego.

8. Zarządzenie  w sprawie ustalenia stawek czynszu  za dzierżawę gruntów 
stanowiących własność gminy.

9. Zarządzenie  w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji  sprzętu 
obrony cywilnej, oceny stanu technicznego i klasyfikacji sprzętu OC.


