Sprawozdanie Burmistrza w okresie międzysesyjnym
od 18 maja do 28 czerwca 2010 roku

1. 18 maja 2010 r. spotkanie w sprawie projektu „ Radosna Szkoła” - place zabaw
Konarzyce, Mchy, Chwałkowo Kościelne ( place zabaw ogółem 363 832 zł. Urząd
Wojewódzki 181,832 zł, 120 tys., 12 tys. 6.tys.6 tys. pomoce dydaktyczne )
2. 20 maja 2010r. udział w podsumowaniu konkursu na najpopularniejszego
dzielnicowego powiatu śremskiego, które odbyło się w Klubie Relax w Śremie.
3. 20 maja 2010r. udział w obchodach 20 lecia Powiatowego Urzędu Pracy w Śremie.
4. 21 maja 2010r. udział w uroczystości dnia patrona w Szkole Podstawowej im.
Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym
5. 21 maja 2010r. udział w wystawie „ Spotkanie z historią” z okazji 600 lecia Książa,
w Centrum Kultury w Książu Wlkp.
6. 26 maja 2010r. narada Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w
Starostwie Powiatowym w Śremie.
7. 27 maja 2010r . uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z okazji 20 lecia
samorządu.
8. 29 maja 2010 udział w festynie szkolnym zorganizowanym przy Szkole
Podstawowej w Konarzycach.
9. 1 czerwca 2010r. udział w zakończeniu Rajdu Samochodów Terenowych „Toyota”
TLC Camp w Włościejewkach.
10. 1 czerwca 2010r. spotkanie w sprawie zatrudnienia ratowników w Jarosławkach.
11. 2 czerwca 2010 r. Spotkanie sołtysów powiatu śremskiego w Dalewie.
12. 11 czerwca 2010 r. został złożony wniosek do Starostwa Powiatowego w Śremie
o zamknięcie gminnego składowiska odpadów komunalnych w Włościejewkach.
Wprowadzenie obostrzeń ustawą o odpadach z dnia 12 marca 2010r. nie daje szansy
dalszego funkcjonowania obiektów tych rozmiarów.
13. 16-22 czerwca 2010r. urlop wypoczynkowy.
14. 23 czerwca 2010 r. posiedzenie Wspólnej Komisji Rady Miejskiej
15. 23 czerwca 2010 r. zakończenie roku szkolnego uczniów Gimnazjum w Książu Wlkp.
16. 24 czerwca 2010r. uroczyste zakończenie roku szkolnego uczniów Gimnazjum
w Mchach.

17. 24 czerwca 2010 r. zebranie wiejskie wsi Chrząstowo w sprawie odwołanie sołtysa
wsi.
18. 25 czerwca 2010r. uroczyste zakończenie roku szkolnego 2009/2010 w Szkole
Podstawowej w Konarzycach i Zespole Szkół w Mchach oraz uroczyste wręczenia
świadectw uczniom klas III gimnazjum w Książu Wlkp.
19. 26 czerwca 2010 r. udział w spotkaniu podsumowującym zadania inwestycyjne wsi
Kołacin
20. 27 czerwca 2010r. zawody sportowo-pożarnicze OSP gminy Książ Wlkp., które
odbyły się w Mchach.

Podjęte zarządzenia w tym okresie
1. Zarządzenia nr 23, 26, 38, 47, 52/2010 w sprawie planu finansowego dochodów
i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
2. Zarządzenia od nr 24 do 28/2010 z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie informacji
o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gjo.
3. Zarządzenie nr 29/2010 z dnia 18 maja 2010 roku powołania członków komisji
przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego. (przebudowa istniejącego obiektu
sportowego w Książu Wlkp.- stadion)
4. Zarządzenie nr 30/10 z dnia 25 maja 2010 roku i 51/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
5. Zarządzenia od nr 31 do 37/2010 z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie informacji
o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2010 r.
6. Zarządzenia nr od 39 do 44 /2010 z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie zatwierdzenia
arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2010/2011 Szkoły Podstawowej im. Wiosny
Ludów w Książu Wlkp., Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach,
Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym,
Zespołu Szkół w Mchach , Gimnazjum im. Dr. Maksymiliana Krybusa w Książu Wlkp.
Przedszkola w Książu Wlkp.
7. Zarządzenie nr 45/2010 z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie powołania Obwodowych
Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta zarządzonych na dzień
20 czerwca 2010 roku i II tura 4 lipca 2010 roku.
8. Zarządzenie nr 46/2010 z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Gminnego
Biura Spisowego.
9. Zarządzenie nr 48/2010 z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie powołania członków
Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego.( wykonanie nawierzchni
asfaltowej na ulicy 23 stycznia w Książu Wlkp.
10. Zarządzenie nr 49/2010 z dnia 10 czerwca 2010r. Burmistrza Książa Wlkp. dotyczące
zwołania Zebrania Wiejskiego w sprawie odwołania na wniosek mieszkańców sołtysa
sołectwa Chrząstowo.

11. Zarządzenie nr 50/2010 z dnia 15 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenie stawek czynszu
za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Książ Wlkp.
12. Zarządzenie nr 53/2010 z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans nauczyciela mianowanego.
13. Zarządzenie nr 54/2010 z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans nauczyciela mianowanego.
14. Zarządzenie nr 55/2010 z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans nauczyciela mianowanego.
15. Zarządzenie nr 56/2010 z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu
gruntów stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. przeznaczonych do sprzedaży
w drodze przetargu nieograniczonego.( działka nr 24596 o pow. 0,2910 położona w
Radoszowie, działka nr 2460 o pow. 0,1790 położona w Zaborowie).
16. Zarządzenie nr 57/2010 z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie ogłoszenia wykazu
gruntów stanowiących własność Gminy Książ Wlkp. przeznaczonych do sprzedaży
w drodze przetargu ograniczonego (działka nr 17153 o pow. 0,0125 położona w Książu
Wlkp.)
17. Zarządzenie nr 58/2010 z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie ewidencji i sporządzania
sprawozdań budżetowych RB-Wsa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych
przez Urząd Miejski w Książu Wlkp. oraz jednostki organizacyjne Gminy Książ Wlkp.
18. Zarządzenie nr 59/2010 z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie zarządzenia i
przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wsi
Chrząstowo.
19. Zarządzenie nr 60/2010 z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia terminu składania
wniosków o udzielenie pomoc finansowej na zakup podręczników.( wnioski można
składać do 15 września br.)

