
              Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. 

 w okresie międzysesyjnym   od  13 listopada  2012 roku  do 3 grudnia  2012 roku. 

 

1. 15 listopada 2012 roku odbyło się spotkanie z Prezesem Zarządu, Redaktorem 

Naczelnym TV Wielkopolska. 

2. 15 listopada 2012 udział w posiedzeniu Komisji Rolnictwa Rady Miejskiej w Książu 

Wlkp. 

3. 17 listopada 2012 roku udział w podsumowaniu sezonu i  wręczenie pucharów dla  

drużyn Ligi Wiejskiej. 

4. 22 listopada 2012 roku -  udział w posiedzeniu komisji Społeczno-Gospodarczej Rady 

Miejskiej w Książu Wlkp. 

5. 23 listopada 2012 roku udział w spotkanie z Wojewodą Wielkopolskim w Urzędzie 

Miejskim w Śremie . 

6. 23 listopada 2012 roku udział w Gali Wolontariatu Powiatu Śremskiego w Śremie. 

7. 26 listopada 2012 roku podpisanie aktów notarialnych nas sprzedaż gruntu w Łężku 

oraz na wykup  gruntu pod drogę ulicy Leśnej i Ogrodowej w Książu Wlkp. 

8. 26 listopada 2012 roku  udział w posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Miejskiej  

w Książu Wlkp. 

9. 27 listopada 2012 roku udział  w wieczorku poetyckim poświęconym twórczości 

Wisławy Szymborskiej w  Gimnazjum Książ Wlkp. 

10. 29 listopada 2012 roku  odbył się przetarg na sprzedaż gruntów w miejscowości 

Włościejewki. 

11. 29 listopada 2012 roku odbyło się spotkanie z przedstawicielami Związku 

Nauczycielstwa Polskiego   gminy  Książ Wlkp. w sprawie wydania opinii dotyczącej 

regulaminu wynagradzania nauczycieli 

12. 30 listopada 2012 roku  udział w posiedzeniu Zarządu oraz w Walnym Zebraniu Unii 

Gospodarczej Miast Regionu Śremskiego. 

 

Podjęte Zarządzenia w tym okresie ; 

1. Zarządzenie nr 132/ 2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia  12 listopada 2012 roku  

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego  

w Książu Wlkp. na rok 2012. 

2. Zarządzenie nr 133/ 2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 12 listopada 2012 roku  

w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości 

dotacji gminnych jednostek organizacyjnych  na rok 2012. 

3. Zarządzenie nr 134 - 137 / 2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 12 listopada 2012 roku  

w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków  na rok 2012. 

4. Zarządzenie nr 138/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 13 listopada 2012 roku  

w sprawie projektu budżetu na rok 2013. 



5. Zarządzenie nr 139/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 13 listopada 2012 roku w 

sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2013-2021. 

6. Zarządzenie Nr 140/2012  Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 14 listopada 2012 roku w 

sprawie powołania komisji przetargowej oraz ustalenia regulaminu przetargu ustnego 

nieograniczonego na sprzedaż działek 121/4 i 121/1 położonych we Włościejewkach. 

7. Zarządzenie nr 141/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 14 listopada 2012 roku w 

sprawie powołania członków komisji przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego  

( zimowe utrzymanie dróg gminnych). 

8. Zarządzenie nr 142/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 14 listopada 2012 roku 

zmieniające  Zarządzenie nr 45/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 23 maja 2012 roku 

w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola w Książu Wlkp. na rok 

szkolny 2012/2013. 

9. Zarządzenie nr 143/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 listopada 2012 roku 

zmieniające  Zarządzenie nr 46/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 23 maja 2012 roku 

w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Wiosny 

Ludów  w Książu Wlkp. na rok szkolny 2012/2013. 

10. Zarządzenie nr 144/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 listopada 2012 roku w 

sprawie powołania członków komisji przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego 

( adaptacja pomieszczeń na punkt przedszkolny w Chwałkowie Kościelnym). 

11. Zarządzenie Nr 145/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości,  na których 

zamieszkują mieszkańcy oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty. 

12. Zarządzenie Nr 146/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

13. Zarządzenie Nr 147/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, na których  zamieszkują mieszkańcy  i zagospodarowania tych 

odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

14. Zarządzenie Nr 148/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

 

 

    BURMISTRZ 

 /-/ Teofil Marciniak  

 



 


