
         Sprawozdanie z działalności  Burmistrza Książa Wlkp. 

         w okresie międzysesyjnym  od 25 stycznia  do 21 lutego 2011 roku.

1. 25  stycznia  2011r.  udział  w  posiedzeniu  Porozumienia  Międzygminnego   ZGO  
w Jarocinie.

2. 26  stycznia  2011r.  udział  w  posiedzeniu  Komisji  Społeczno-Gospodarczej  Rady 
Miejskiej w Książu Wlkp.

3. 28 stycznia 2011r. udział w spotkaniu  noworocznym Stowarzyszenia Pracodawców
 w Książu Wlkp.

4. 20  stycznia  2011r.  udział  w  zebraniu  Sprawozdawczym  Polskiego  Związku 
Wędkarskiego   -  Koło PZW  18  w Książu Wlkp.

5. 1  luty  2011r.  podpisanie  umowy  w  Urzędzie  Marszałkowskim  
w Poznaniu  w sprawie dofinansowania  przebudowy  sali wiejskiej w Chwałkowie 
Kościelnym.

6. 2 luty 2011r. spotkanie z ZNP Książ Wlkp. – w sprawie dodatków motywacyjnych.

7. 9 luty 2011 r. podpisanie aktu notarialnego na wykup dróg osiedle Konarzyce od pana 
Wojtczaka.

8. 10 luty 2011r. spotkanie z prezesem spółki Wodociągów i Kanalizacji w Śremie w 
sprawie potencjalnych możliwości podłączenia mieszkańców Chrząstowa i Łężku pod 
śremski kolektor kanalizacji sanitarnej.

9. 3-4  luty  2011r.  udział  w  szkoleniu  dla  Burmistrzów  zorganizowanym  przez 
Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych  Poznań .

10. 15 luty 2011r.  posiedzenie wspólne Komisji  Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

11. 15 luty 2011r.  udział w Walnym Zebraniu Lider Zielonej Wielkopolski.

12. 17 luty 2011 r.  udział  w zebraniu  sprawozdawczym  Wspólnoty  Mieszkaniowej  
w Książu Wlkp. ( ul. Dębniacka i Nowomiejska)

13. 20 luty 2011 r. udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym  jednostki OSP Mchy.

14. 21  luty  2011  udział  w  Walnym  Zebraniu   Unii  Gospodarczej  Miast  Regionu 
Śremskiego.



Podjęte zarządzenia w tym okresie ;

1. Zarządzenie nr 1/2011  Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 25 stycznia 2011 roku  
 w  sprawie  informacji  o   ostatecznej  wysokości  dotacji  dla  gminnej  jednostki 
organizacyjnej na rok 2011.

2. Zarządzenie nr 2,4,5,6,7,8,9,10 /2011 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 25 stycznia 
2011 roku  w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i wydatków 
oraz wysokości dotacji  gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2011.

3. Zarządzenie  nr  3/2011 Burmistrza  Książa  Wlkp.  z  dnia  25  stycznia  2011 roku  
w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego 
w Książu Wlkp. na rok 2011.

4. Zarządzenie nr 11 i 12 /2011 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 25 stycznia 2011 roku 
w sprawie  planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych 
gminie na rok 2011.

5. Zarządzenie  nr  13/11  Burmistrza  Książa  Wlkp.  z  dnia  25  stycznia  2011  roku  
w sprawie  przeprowadzenia  konsultacji  projektu  uchwały zmieniającej  uchwałę  
w  sprawie  ustalenia  trybu  udzielania  i  rozliczania  dotacji  z  budżetu  gminy  dla 
niepublicznych  szkół  podstawowych  o  uprawnieniach  szkół  publicznych  
i  niepublicznych  przedszkoli  oraz  trybu  i  zakresu  kontroli  prawidłowości  ich 
wykorzystania.

6. Zarządzenie  nr  14/2011  Burmistrza  Książa  Wlkp.  z  dnia  07  lutego  2011  roku  
w sprawie  przeprowadzenia  konsultacji  projektu  uchwały zmieniającej   uchwałę 
Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w sprawie zasad i trybu korzystania  z kompleksu 
boisk sportowych „MOJE BOISKO ORLIK 2012” w Książu Wlkp.

7. Zarządzenie nr 15/2011 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 07 lutego 2011 r. w sprawie 
udzielenia  bonifikaty  od  ceny  sprzedaży  lokali  mieszkalnych  w  trybie  
bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców.

8. Zarządzenie  nr  16/2011  Burmistrza  Książa  Wlkp.  z  dnia  08  lutego  2011  roku  
w  sprawie   powołania  członków  Komisji  Przetargowej  i  wyznaczenia  jej 
Przewodniczącego ( przebudowa płyty rynku).

9. Zarządzenie nr 17/2011 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 18 lutego 2011 roku w 
sprawie ustalenia  trybu i  szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację 
zadania publicznego Gminy Książ Wlkp. w ramach inicjatywy lokalnej.


