
Sprawozdanie z działalności Burmistrza

w okresie międzysesyjnym od 30  czerwca  do  14 września 2009 roku.

Od 30 czerwca do 13 lipca przebywałem na urlopie wypoczynkowym.

1. 15 lipca 2009 r.  - spotkanie z  przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego 
w Poznaniu panem Adamem  Wojtysiem oraz z architektem  panem Romanem 
Jaśkowiakiem w sprawie modernizacji  stadionu w Książu Wlkp.

2. 17 lipca 2007 roku  - udział w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego w Starostwie w Śremie.

3. 24 lipca 2009 roku – podpisanie aktów notarialnych w Biurze Notarialnym Katarzyny 
Dłużak ( dot. wykupu gruntu od pana Grześkowiaka,  Józiak – sprzedaż gruntu).

4. 26 lipca 2009 roku – udział w zawodach wędkarskich o puchar Burmistrza Książa 
Wielkopolskiego, które odbyły się w Gogolewie.

5. 30  lipca 2009 roku udział w Konwencie Burmistrzów w Dolsku.

6. 5 sierpnia 2009 roku  wręczenie aktów nadania awansu zawodowego nauczycieli 
mianowanych.

7. 8 sierpnia 2009 roku powitanie grupy francuskiej z partnerskiego miasta La Guerche 
de Bretagne  przy Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.

8. 10 sierpnia 2009 roku – Udział w uroczystym spotkaniu z Prezydentem Miasta 
Poznania  w Urzędzie Wojewódzkim, wspólnie z grupą gości z Francji i odebranie z 
rąk Prezydenta  Medalu Świętego  Iwona  przez  gminę Książ i gminę La Guerche de 
Bretagne. Kapituła Medalu przyznała to wyróżnienie w uznaniu zasług dla rozwoju 
współpracy między Polską a Francją, a szczególne między Wielkopolską a Bretanią.

9. 11 sierpnia 2009 roku- spotkanie z grupą gości francuskich w Urzędzie Miejskim
 w Książu Wlkp.

10. 12 sierpnia 2009 roku – udział w pożegnalnym bankiecie gości francuskich 
w Kiełczynku.

11. 16 sierpnia 2009 roku – udział w dożynkach wsi Włościejewki.

12. 18 sierpnia 2009 roku – podpisanie aktu notarialnego na zbycie nieruchomości 
w kancelarii  notarialnej Krzysztofa Kubiszewskiego ( dot. gruntów w Zakrzewicach 
Stępa – ponad 4 ha. ) 

13. 23 sierpnia 2009 roku – udział w dożynkach gminnych w Konarzycach.



14. 24 sierpnia 2009 roku – spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkola w sprawie 
przejęcia pełnej księgowości od stycznia 2010 roku.

15. 28 sierpnia 2009 roku – udział w posiedzeniu Stowarzyszania Unia Gospodarcza 
Miast Regionu Śremskiego – podsumowanie działań za okres 2 miesięcy.

16. 29 sierpnia 2009 roku udział w dożynkach wsi Chwałkowo.

17. 30 sierpnia 2009 roku – udział w dożynkach gminy Brodnica w Żabnie.

18. 1 września 2009 roku – udział w uroczystym  otwarciu  nowego  roku szkolnego
 w szkole  niepublicznej w Chrząstowie oraz w Zespole Szkół w Mchach.

19. 5 września 2009 roku – udział w dożynkach wsi Sroczewo i Zaborowo, które odbyły 
się w Zaborowie.

20. 6 września 2009 roku – udział w dożynkach gminno-powiatowych w Dolsku.

21. 8 września 2009 roku – spotkanie z wójtem gminy Nowe Miasto n/Wartą  Panem 
Aleksandrem Podemskim  w sprawie podpisania porozumienia dotyczącego budowy 
drogi przez wieś Radoszkowo łączącej gminę Książ Wlkp. z gminą Nowe Miasto.

22. 9 września 2009 roku  udział w Komisji Wspólnej Rady Miejskiej.

23. 11 września 2009 roku  spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkola gminy Książ 
Wlkp.

24. 13 września 2009 roku udział w dożynkach gminnych w Zbrudzewie.

Podjęte Zarządzenia w tym okresie ;

1. Zarządzenie nr 67/09 z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie  informacji  o 
ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gjo.

2. Zarządzenie nr 68/09 z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie  planu finansowego 
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2009 rok.

3. Zarządzenie nr 69/09 z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie  planu finansowego 
dochodów i  wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.



4. Zarządzenie  nr 70/09 z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie wyznaczenia  osoby 
zastępującej do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza 
Książa Wlkp. ( między innymi udzielanie urlopu, podpisywanie delegacji ).

5. Zarządzenie nr 71/09 z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie sposobu 
przeprowadzenia  służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę 
służbę w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.( dla pracowników podejmujących pracę 
na stanowiskach urzędniczych  po raz pierwszy).

6. Zarządzenie nr 72/09 okresowych ocen pracowników Urzędu Miejskiego w Książu 
Wlkp.( reguluje sposób dokonywania okresowych ocen pracowników).

7. Zarządzenie nr 73/09 z dnia 14 lipca 2009 roku w sprawie powołania członków 
komisji  przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego.(usługi dowozu dzieci do 
szkół przyczepami).

8. Zarządzenie nr 74/09 z dnia 14 lipca 2009 roku w sprawie powołania członków 
komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego.( świadczenie usług w 
zakresie dowozów szkolnych na rok szkolny 2009/2010).

9. Zarządzenie nr 75/09 z dnia 15 lipca 2009 roku przeznaczenia do sprzedaży praw 
majątkowych do nakładów budowlanych na nieruchomości w postaci domków 
letniskowych i wiaty, położonych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego
w Jarosławkach.

10. Zarządzenie nr 76/09 z dnia 15 lipca 2009 roku w sprawie powołania Komisji 
przetargowej oraz ustalenia regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na 
sprzedaż praw majątkowych do   nakładów budowlanych na nieruchomości w postaci 
domków letniskowych i wiaty położonych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego
w Jarosławkach.

1 1 . Zarządzenie nr 77/09 z dnia 21 lipca 2009 roku w sprawie powołania komisji 
egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans nauczyciela mianowanego.
( germanistka)

12. .Zarządzenie nr 78/09 z dnia 06 sierpnia 2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu 
gruntów stanowiących własność Gminy  Książ Wlkp. przeznaczonych do 
wydzierżawienia  na okres 3 lat   w drodze przetargu.

13. Zarządzenie nr 79/09 z dnia 12 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji 
Przetargowej oraz ustalenia Regulaminu przetargu  ustnego nieograniczonego na 
dzierżawę gruntów  stanowiących własność Gminy Książ Wlkp.

14. Zarządzenie nr 80/2009 z dnia 12 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania członków 
Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego.( budowa drogi 
Konarzyce- Konarskie ).

15. Zarządzenie nr 81/09 z dnia 13 sierpnia 2009 roku  w sprawie powierzenia stanowiska 

Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp.( powołano Pana 
Piotra Radwańskiego).



16. Zarządzenie nr 82/09 z dnia 13 sierpnia 2009 roku w sprawie powierzenia stanowiska 
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach. ( powołano 
Panią Małgorzatę Krzeszewską).

17. Zarządzenie nr 83/09 z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania członków 
Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego.( budowa drogi 
Konarzyce-Zawory).

18. Zarządzenie nr 84/09 z dnia 02 września 2009 roku w sprawie uchylające Zarządzenie 
nr 514/09 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 01 lutego 2006 roku  w sprawie przyznania 
finansowej rekompensaty dla członków ochotniczych straży  pożarnych na terenie 
gminy Książ Wlkp. za podejmowane przez nich działania.


