
Sprawozdanie z działalności  Burmistrza Książa Wlkp.
w okresie od 27 kwietnia 2009 r. do 25 maja 2009 roku

1. 29 kwietnia 2009 roku podsumowanie kontroli finansowej  jednostek organizacyjnych 
Gminy .

2. 30 kwietnia 2009 roku posiedzenie Unii Gospodarczej Miast Regionu Śremskiego, 
temat podsumowanie wyjazdu do Turcji oraz sprawy bieżące.

3. 1 maja 2009 roku  udział w otwarciu strażnicy w Włościejewicach.
4. 2 maja 2009 r. Podsumowanie mitingu piłkarskiego Liga W oraz wręczenie 

zwycięskiej drużynie Chwałkowa Kościelnego pucharu Burmistrza.
5. 7 maja 2009r. spotkanie w Starostwie Powiatowym w Śremie w sprawie  utylizacji 

azbestu , propozycja 80 % dofinansowanie gmin, 20 % wkład własny max 4000 
złotych .

6. 7 maja 2009 r. odbiór inwestycji  budowa zatoki autobusowej i miejsc parkingowych 
przy Szkole Podstawowej w Książu Wlkp.

7. 8 maja udział w uroczystości  Święta Strażaka w PSP  w Śremie.
8. 11 maja 2009 r.  spotkanie z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie sprawie 

naliczania podatku od nieruchomości.
9. 12 maja 2009 r.  spotkanie z prezesem PGKiM Śrem – Pawłem Wojną . Złożono 

gminie ofertę  usługi- zamiatanie ulic oraz omówiono sprawy bieżące odbioru 
nieczystości z terenu gminy między innymi Ośrodka Jarosławki.

10. 15 maja 2009 r. udział w uroczystościach  nadanie sztandaru Gimnazjum w Książu 
Wlkp.

11. 17 maja 2009 r. udział  w obchodach 110-lecia OSP w Dolsku 
12. 18 maja spotkanie w Starostwie Powiatowym w Śremie w sprawie obchodów XX 

rocznicy wyborów parlamentarnych z 1989 r. (ustalono uroczystą mszę św. 
Upamiętniającą to wydarzenie na 4.06.09 godz. 18.00 – kościół Jeziorany, spotkanie z 
uczestnikami komitetów wyborczych oraz ustalono reprezentację poszczególnych 
gmin poprzez wystawienie po 1 poczcie sztandarowym.

13. 20 maja 2009 r. spotkanie z Komendantem Policji w Śremie w sprawie uruchomienie 
dodatkowego posterunku policji w Jarosławkach na okres letni.

14. 21 maja posiedzenie Komisji Wspólnej Rady.
15. 24 maja 2009 roku  Udział w Festynie  Rodzinnym  wsi Konarzyce część oficjalna  to 

nadanie hymnu szkole oraz wspomnienia uczniów o patronie szkoły Emilii 
Sczanieckiej.

Podjęte zarządzenia w tym okresie ;

1. Zarządzenie nr 37/09 z dnia 28 kwietnia 2009 roku  w sprawie planu finansowego 
dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

2. Zarządzenia nr 38/09 i 39/09  z dnia 28 kwietnia 2009 roku  w sprawie informacji o 
ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji  gjo.  na 2009 r.

3. Zarządzenie nr 40/09 z dnia 11 maja 2009 roku w sprawie powołania Obwodowych 
Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego 
zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku.

4. Zarządzenie nr 41/2009 z dnia 22 maja 2009 roku  w sprawie powołania Komisji 
Przetargowej oraz wyznaczenia jej Przewodniczącego.


