
Sprawozdanie z działalności Burmistrza 

w okresie międzysesyjnym od 18 października 2010r.  do 8 listopada 2010 r.

1. 20 października 2010r.  spotkanie  włodarzy gmin powiatu śremskiego  ze Starostą 
Śremskim i Dyrektorem  Powiatowego Zarządu Dróg  w sprawie podpisania  umowy 
na  utrzymanie dróg  powiatowych w ciągu dróg powiatowych  w poszczególnych 
gminach.

2. 20 października 2010r.  udział w prezentacji projektu „ Kapitał  ludzki”,  który 
odbył się w Chrząstowie – prelekcja nt. Zdrowia.

3. 21  października  2010r.  spotkanie  z  panią  Haściło  w sprawie  wykonywania  usług  
w zakresie pomocy psychologicznej na terenie gminy.

4. 21 października 2010r.  odbył się odbiór drogi w miejscowości Ługi.

5. 24 października 2010 r. udział w uroczystościach z okazji  71 rocznicy rozstrzelania 
mieszkańców  ziemi ksiąskiej i dolskiej. 

6. 27  październik  2010r.    odbyło  się  posiedzenie  Komisji  Rolnictwa   i   Ochrony 
Środowiska Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

7. 28 październik 2010 r. odbyło się  posiedzenie Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady 
Miejskiej w Książu Wlkp.

8. 28 października 2010 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  
w Książu Wlkp.

9. 03  listopada  2010r.   odbyło  się  posiedzenie  Komisji  Wspólnej  Rady  Miejskiej  
w Książu Wlkp.

10. 04  listopada  2010r.   spotkanie  z  dyrektorami  szkół  w sprawie  omówienia  zmian  
w prawie oświatowym  oraz budżetu na 2011 roku. 

11. 04 listopad 2010r .  spotkanie z dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Śremie.



Podjęte zarządzenia  w tym okresie ;

1. Zarządzenie nr 104 i 106-110  z dnia 19.10.2010r. Burmistrza Książa Wlkp. w sprawie 
informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na rok 2010.

2. Zarządzenie  nr  105/2010  z  dnia  19.10.2010r.Burmistrza  Książa  Wlkp.  w  sprawie 
informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji gminnych 
jednostek organizacyjnych na rok 2010.

3. Zarządzenie  nr  111/2010  z  dnia  28.10.2010  r.  w  sprawie  wydzielenia  z  zasobu 
mieszkaniowego gminy Książ Wlkp. lokali z przeznaczeniem na lokale socjalne.

4. Zarządzenie  nr  112/2010  z  dnia  28.10.2010  r.  w  sprawie  ogłoszenia  otwartego 
konkursu  ofert  na  realizację   zadań  gminy  Książ  Wlkp.  w  zakresie  pomocy  społecznej
Zadanie 1;   Usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,

Zadanie 2. Specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  dla 
mieszkańców z terenu gminy Książ Wlkp.  w okresie  od dnia  1 stycznia  2010r.  do dnia  
31 grudnia 2013 roku.

5. Zarządzenie  nr  113/2010  z  dnia  28.10.2010  r.  w  sprawie  zmiany  Zarządzenia 
Burmistrza  Nr  40/  2010  z  dnia  28  maja  2010r.  w  sprawie  zatwierdzenia  arkusza 
organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Emilii  Sczanieckiej w Konarzycach.

6. Zarządzenie nr 114/2010 z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie powołania członków 
komisji przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego. (przetarg na zimowe utrzymanie 
dróg gminnych).


