
                 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. 

 w okresie międzysesyjnym   od 02 lipca  2012 roku  do 16 sierpnia 2012 r. 

 

1. 06 lipca 2012 roku udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej  Rady Miejskiej  

w Książu Wlkp. 

2. 07 lipca2012 roku udział w spotkaniu sołtysów powiatu śremskiego. 

3. od 09 lipca do 16 lipca 2012 roku brałem udział w wyjeździe studyjnym do Francji 

zorganizowanym przez Stowarzyszenie WOKiSS w Poznaniu z okazji „XX - lat 

współpracy samorządów polsko-francuskich”. 

4. 20 lipca 2012 roku podpisanie protokołu kontroli oczyszczalni ścieków w Kiełczynku 

przeprowadzonej przez  WIOŚ Poznań  delegatura w Lesznie 

5. 22 lipca 2012 roku udział w zawodach wędkarskich o puchar „ Burmistrza Książa 

Wlkp.”. 

6. 23 lipca 2012 roku udział w posiedzeniu Rady Zatrudnienia w Śremie. 

7. 25 lipca 2012 roku przyjęcie gości francuskich z Bretanii na czele z merem Moulein   

w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. oraz wizytacja gminy. 

8. 27 lipca 2012 roku udział w odbiorze budowy drogi w Ługach. 

9. 27 lipca 2012 roku udział w obchodach Święta Policji w Śremie. 

10. 28/29 lipca 2012 roku udział w obchodach Dni Książa Wielkopolskiego. 

11. 30 lipca 2012 roku podpisanie upoważnień w Kuratorium Oświaty w Poznaniu dla 

inspektora ds. oświaty – dotyczy dostępu do Systemu Informacji Oświatowej (SIO). 

12. 01 sierpnia 2012 roku złożenie wizyty i wręczenie listu gratulacyjnego mieszkance 

naszej gminy Pani Pelagii  Kaźmierczak zamieszkałej w Włościejewkach z okazji  jej 

100 urodzin. 

13. 02 sierpnia 2012 roku podpisanie aktu notarialnego – wykup gruntu pod drogę w 

Radoszkowie. 

14. od 03 sierpnia do 16 sierpnia 2012 roku odbywa się kontrola  w tut. Urzędzie 

Inspektorów Wojewody Wielkopolskiego w ramach wykorzystania i rozliczania 

dotacji celowych udzielanych z budżetu państwa na realizację zadań  własnych i 

inwestycyjnych w roku 2011. 

15. 05 sierpnia 2012 roku udział w zawodach wędkarskich w Gogolewie z okazji Dni 

Miasta z udziałem 9 okręgów województwa wielkopolskiego. 

16. 06 sierpnia 2012 roku udział w naradzie sołtysów naszej gminy w sprawie zbierania 

podpisów nad zmianą ustawy o dochodach jst. 

17. 09 sierpnia 2012 roku podpisanie protokołu z kompleksowej kontroli przeprowadzonej 

przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu. 

       Zarządzenia podjęte w tym okresie: 

1. Zarządzenie nr 72/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia  03 lipca 2012 roku  

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu 

kończącego służbę przygotowawczą. 



2.  Zarządzenie nr 73 /2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 03 lipca 2012 roku  

w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej 

Przewodniczącego.( Dowóz uczniów do szkół). 

3. Zarządzenie nr 74/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 03 lipca 2012 roku,  

Zarządzenie nr 76/2012 z dnia 06 lipca 2012 roku, Zarządzenie nr 80/2012 z dnia  

27 lipca 2012 roku w sprawie planu fiansnowego dochodów i wydatków jednostki 

Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. na rok 2012. 
4. Zarządzenie nr 75/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 06 lipca 2012 roku 

Zarządzenie nr 79/2012 z dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 

2012. 

5. Zarządzenie nr 77/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie 

powołania członków Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego. 

( Termodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.) 

6. Zarządzenie nr 78/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 24 lipca 2012 roku w sprawie 

ogłoszenia wykazu gruntów stanowiących własnośc Gminy Książ Wlkp. 

przeznczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat. 

7. Zarządzenie nr 81/2012  Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 27 lipca 2012 roku  

w sprawie  informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości 

dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2012. 

8. Zarządzenie nr 82/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 7 sierpnia 2012 roku  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz ustalenia Regulaminu przetargu 

ustnego nieograniczonego  na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Książ 

Wlkp.  

9. Zarządzenie nr 83/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 9 sierpnia 2012 roku  

w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym 

kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. oraz na 

wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Książ Wlkp. 

10. Zarządzenie nr 84/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 9 sierpnia 2012 roku  

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne 

stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Książ Wlkp. 
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