
Sprawozdanie z działalności Burmistrza

 w okresie  4 stycznia 2010 roku  do 8 marca 2010 roku 

1. 4 stycznia 2010r. udział w spotkaniu noworocznym gminy Brodnica.

2. 5 stycznia 2010r. udział w  spotkaniu noworocznym gminy Śrem.

3. 6 stycznia 2010r. udział w spotkaniu noworocznym gminy Dolsk.

4. 7  stycznia  2010r.   posiedzenie  Unii  Gospodarczej  Miast  Regionu 
Śremskiego.

5. 10 stycznia 2010r. udział w spotkaniu opłatkowym wsi Kołacin.

6. 11 stycznia 2010r.  udział w spotkaniu noworocznym gminy Książ Wlkp.

7. 12  stycznia  2010r.   udział  w  spotkaniu  noworocznym  Starostwa 
Powiatowego Śrem.

8. 14 stycznia 2010r.  spotkanie z panem Kucharskim z Energetyki Września 
w sprawie  elektryczności w Jarosławkach i przekazania stacji trafo.

9. 15 stycznia 2010r. spotkanie w sprawie 20- lecia istnienia samorządów.

10. 18 stycznia 2010r. narada z dyrektorami szkół  i  gimnazjów w sprawie 
dokształcania  nauczycieli  oraz  omówiono  tematykę  związaną  z  600-
leciem miasta.

1 1 .  19 stycznia  2010r.  narada w ZGO   Jarocin w sprawie porozumienia 
międzygminnego.  Spotkanie  dotyczyło  poszerzenia  porozumienia  
o kolejną 18 gminę Śrem.

12. 26 stycznia 2010r. spotkanie z panią Kalisz- Nowak w sprawie zamiany 
mieszkania   znajdującego  się  w Chwałkowie  na  mieszkanie  w Książu 
Wlkp.

13. 26  stycznia  2010r.   spotkanie  w  Starostwie  Powiatowym  w  Śremie  
w  sprawie  wspólnej  Sesji  Rad  Miejskich  gmin  powiatu  śremskiego  
w związku z XX rocznicą utworzenia samorządu terytorialnego.

14. 27 stycznia  2010r.    posiedzenie  komisji  społeczno-gospodarczej  Rady 
Miejskiej  w Książu Wlkp.

15. 3 luty 2010r.  podpisanie aktu notarialnego w sprawie wykupu gruntów 
pod drogę w Radoszkowie Drugim od pana Adamczaka



16. 3 luty 2010r.  spotkanie z Prezesem PGKiM Śrem panem Pawłem Wojną 
celem rozwiązania problemu składowiska odpadów problemowych.

17. 5 luty 2010r.  udział w odprawie rocznej Komendy Powiatowej Straży 
Pożarnej w Śremie.

18. 5 luty  2010r.   spotkanie  z  przedstawicielami  OSP gmin  Książ  Wlkp.  
z  udziałem  radcy  prawnego  Mieczysława  Klupczyńskiego  w  sprawie 
sposobu korzystania i rozliczania dotacji na działalność OSP.

19. 5 luty 2010r. posiedzenie Unii Gospodarczej Miast Regionu Śremskiego.

20. 5  luty  2010r.   udział  w  spotkaniu  noworocznym   Stowarzyszenia 
Pracodawców  gm. Książ

21. 9 luty 2010r. podpisanie umowy na dofinansowanie inwestycji  budowa 
kanalizacji  w mieście  Książ Wlkp.  i  Radoszkowo  Drugie  (  2.282,266 
złotych).

22. 11 luty  2010r.  udział  w posiedzeniu  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu  Narkomanii.

23. 12  luty  2010r.  udział  w  posiedzeniu  Walnego  Zgromadzenia  Unii 
Gospodarczej Miast Regionu Śremskiego.

24. 15 luty 2010r. spotkanie z Radą Rodziców Przedszkola w Chwałkowie  w 
sprawie przeniesienia placówki.

25. 16  luty  2010r.  spotkanie  konwentu  porozumienia  międzygminnego 
Jarocin.

26. 17 luty 2010r. spotkanie z opiekunkami świetlic środowiskowych.

27. 18 luty 2010r.  udział w zebraniu sprawozdawczym  SBL w Książu Wlkp.

28. 18 luty 2010r. spotkanie podsumowujące w sprawie  I naboru wniosków 
w ramach działań  ‘’ Odnowa i rozwój wsi ‘’ w siedzibie  Lider Zielonej 
Wielkopolski.

29. 19  luty  2010r.  spotkanie  z  firmą  Codex   ze  Środy  Wlkp.  w  sprawie 
uruchomienia  procedury  zamknięcia  składowiska  śmieci  
w Włościejewkach.

30. 25 luty 2010 r. posiedzenie komisji wspólnej Rady Miejskiej w Książu 
Wlkp.

31. 25 luty 2010r.s potkanie ze starostą Śremskim w sprawie wydania decyzji 
na zamknięcie wysypiska śmieci w Włościejewkach.



32. 26 luty 2010r. udział w święcie Kobiet w Zaborowie.

33.  03 marca 2010r. Konwent Burmistrzów  powiatu Śremskiego w sprawie 
poszerzenia  międzygminnego  schroniska   dla  psów w Gaju   o  gminę 
Kórnik .

34. 04 marca 2010r. Komisja Wspólna Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

35. 07  marca  2010r.  udział  we   Mszy  Św.   w Śremie  z   okazji  20  lecia 
samorządu terytorialnego oraz w wykładzie  profesora  Michała Kuleszy 
poświeconym tej rocznicy.

Zarządzenia  podjęte w tym okresie.

1. Zarządzenie nr 1/2010  z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie ogłoszenia 
otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  w  Gminie 
Książ Wlkp. ( z zakresu sportu i kultury fizycznej 58 tys. złotych)

2. Zarządzenie nr 2/2010  z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia 
zgody  na  ustanowienie  służebności  gruntowej  na  nieruchomości 
stanowiące własność Gminy( przejazd przez działkę  kotłowni i gruntów 
nauczycieli   udostępniony   mieszkańcom  zamieszkałym  przy  ulicy 
Dąbrowskiego  Skrzypczak i Hoffman)

3. Zarządzenie  nr  3/2010  z  dnia  22  stycznia  2010  roku  w  sprawie  dni 
wolnych od pracy w 2010r( dzień 14 czerwca i 24 grudnia 2010 r. dni 
wolne od pracy w zamian za 1 maja i 25 grudnia).

4. Zarządzenie nr 4/2010 z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany 
Zarządzenia nr 29/2009  z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie stawek 
czynszu dzierżawnego gruntów.

5. Zarządzenie nr 5/2010 z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie powołania 
członków komisji przetargowej oraz wyznaczenia jej Przewodniczącego
( budowa sieci  kanalizacyjnej  i  deszczowej  w m.  Książ i  Radoszkowo 
Drugie).

6. Zarządzenie nr 6/2010 z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie powołania 
członków  Komisji  Przetargowej  i  wyznaczenia  jej  Przewodniczącego 
(przebudowa istniejącego obiektu rekreacyjnego w Książu Wlkp.)



7. Zarządzenie  nr  7/2010 z  dnia  19  lutego 2010 r.  w sprawie  powołania 
Komisji  Konkursowej  w sprawie  rozpatrzenia  ofert  z  zakresu  sportu  i 
kultury fizycznej.

8. Zarządzenie  nr  8.2010  z  dnia  19  lutego  2010  roku  w  sprawie 
zatwierdzenia  Regulaminu  gospodarowania  środkami  Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania komisji socjalnej Urzędu 
Miejskiego w Książu Wlkp.

9. Zarządzenie  nr  9/2010  z  dnia  25  lutego  2010  roku  w  sprawie  zmian
w budżecie na rok 2010.

10. Zarządzenie  nr  10/2010 z dnia  25 lutego 2010 roku w sprawie  planu 
finansowego  dochodów  i  wydatków  jednostki  Urzędu  Miejskiego  
w Książu Wlkp.

11.Zarządzenie nr 11/2010 z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie powołania 
komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.




