
         Sprawozdanie z działalności Burmistrza 

w okresie międzysesyjnym od 10 listopada 2009 do 30 listopada 2009 r.

11.11.09  Udział w obchodach   Święta  Niepodległości.

12.11.09  Posiedzenie Powiatowej  Rady Zatrudnienia w Śremie, której tematem 
było  przedstawienie  sytuacji   na  rynku  pracy  w  Powiecie  Śremskim
(na 30.09 .09 bezrobocie wynosiło 8.3%, województwie 8,2%, kraj 10,9%) oraz 
przedstawienie wykorzystania środków  Funduszu Pracy w 2009 roku.

13.11.09 Spotkanie w sprawie utrzymania  schroniska dla zwierząt w Gaju.

17.11.09  Wyjazd  służbowy  Poznań   w sprawie  wykupu  gruntu  na  potrzeby 
oświatowo-sportowe dla gminy Książ Wlkp.

18.11.09  Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

24.11.09  Odbiór  inwestycji   przebudowa  chodnika   w  ulicach  Powstańców
 i Nowomiejskiej w Książu Wlkp.

24.11.09  Udział  w  otwarciu  oddziału   bloku  operacyjnego  i  rezonansu 
magnetycznego w szpitalu w Śremie.

24.11.09   Podpisanie aktów notarialnych  wykup  gruntów od pana Dębskiego z 
Mchów  na  poszerzenie  drogi  oraz  sprzedaż  gruntów  w  Zaborowie  Pani 
Chojecka i Pani Majsner.

24.11.09  Udział w wieczorze andrzejkowym dla Seniorów , który odbył się  
w Centrum Kultury w Książu Wlkp.

25.11.09   Posiedzenie Komisji Wspólnej Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

26.11.09  Posiedzenie  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Porządku  Publicznego
w Śremie

26.11.09  Podpisanie  aktu  notarialnego  –  zamiana  gruntów  Jarosławki- 
Konarzyce P. Matecki celem uregulowania dostępu do drogi publicznej.

26.11.09   Udział w posiedzeniu Walnym Zgromadzeniu  UGMRŚ w Śremie.



26.11.09  Udział  w  wieczorku  poetyckim  twórczości   Juliusza  Słowackiego
w 200 rocznicę urodzin i 160 rocznicę śmierci  poety zorganizowanym przez 
Wolontariat  przy gimnazjum w Książu Wlkp.

27.11.09   Udział w  Gali  Wolontariatu Powiatu  Śremskiego.

28.11.09  Udział  w  podsumowaniu  działalności  Stowarzyszenia  Liga  W  
i wręczenie pucharów i dyplomów dla zwycięzców i wyróżnionych.

  

Podjęte zarządzenia w tym okresie ;

1. Zarządzenie nr 114/09 z dnia 10.11.2009r. w sprawie  planu finansowego 
zadań  z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2009.

2. Zarządzenie nr 115/09 z dnia 10.11.2009 r. w sprawie planu  finansowego 
dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

3. Zarządzenia  nr 116/09  - 121 /09 z dnia 10.11.2009 r. w sprawie 
informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości 
dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2009.

4. Zarządzenie nr 122/09 z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie projektu 
budżetu gminy na rok 2010.

5.  Zarządzenie nr 123/09 z dnia  13 listopada 2009 roku w sprawie 
powołania członków komisji przetargowej i wyznaczenia jej 
Przewodniczącego ( budowa drogi gminnej w Kołacinie.

6. Zarządzenie nr 124/09 z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie 
maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników 
samorządowych jednostek organizacyjnych podległych Gminie.

7. Zarządzenie nr 125/09 w sprawie ustalenie czynszu za najem lokali 
mieszkalnych i socjalnych będących w mieszkaniowym zasobie gminy .






