
Sprawozdanie z działalności  Burmistrza 
w okresie międzysesyjnym od 2 marca do 31 marca 2009 roku

1. 3.03.09     Spotkanie z Zdzisławem Krukiem  kierownikiem ODR Śrem
2. 3.03.09     zebrania członkowskie SBL Książ Wlkp.
3. 5.03.09     spotkanie z architektem w sprawie modernizacji stadionu w Książu Wlkp.
4. 5.03.09     spotkanie z Zarządem i Administratorem Wspólnoty Mieszkaniowej Książ 

                 ul. Dębniacka  w sprawie wykupu gruntów pod zajezdnie autobusową. 
5. 7.03.09     udział w uroczystości z okazji Dnia  Kobiet  w Zaborowie i   Chwałkowie.
6. 10.03.09   podpisanie aktów notarialnych na zamianę i wykup gruntów.
7. 10.03.09   udział w uroczystości Święta  Kobiet  w Kiełczynku i Radoszkowie
8. 11.03.09   udział w posiedzeniu komisji rolnictwa
9. 13.03.09   spotkanie z Komendantem Policji w Śremie  w sprawie możliwości 

                 dofinansowania przez gminę  zakupu paliwa niezbędnego do patrolowania 
     Miasta i Gminy Książ  Wlkp.

10. 17.03.09   udział w posiedzeniu komisji społeczno-gospodarczej
11. 17.03.09   posiedzenie Konwentu Burmistrzów powiatu śremskiego w sprawie 
                       utylizacji azbestu.
12. 25.03.09   spotkanie  z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego

                 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli,
13. 26.03.2009 r. odbiór inwestycji modernizacja oświetlenia ulicznego mieście i gminie 

     Książ Wlkp.
14. 27.03.09  spotkanie w sprawie prowadzenia monitoringu funduszu alimentacyjnego.
15. 27.03.09  Posiedzenie wspólnej komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
16. 30.03.09  Posiedzenie  Komisji Rewizyjnej.
17. 30.03.09  posiedzenie UGMRŚ- przedstawiono informację ze zrealizowanych działań 

                w miesiącu marcu oraz omówiono sprawę wyjazdu młodzieżowych  grup 
     sportowych do Guichen-Francja.

Podjęte zarządzenia w tym okresie ;

1. Zarządzenia  w sprawie informacji o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości 
dotacji gminnym jednostkom organizacyjnym  na 2009 r.

2. Zarządzenia w sprawie planu finansowego zadań  z zakresu administracji rządowej 
zleconych gminie.

3. Zarządzenia w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu 
Miejskiego w Książu Wlkp.

4. Zarządzenie  w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację 
zadań publicznych  w zakresie sportu na 2009 r.

5. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu gruntów stanowiących własność Gminy 
Książ Wlkp. przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

6. Zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu  za dzierżawę gruntów na cele 
rolnicze stanowiących własność Gminy Książ Wlkp.

7. Zarządzenie w sprawie konsultacji Planu Odnowy miejscowości Książ Wlkp. na lata 
2009-2015

8. Zarządzenie w sprawie  sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2008 rok.
9. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie na rok 2009.


