
              Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. 

w okresie międzysesyjnym   od  17 grudnia do 28 grudnia  2012 roku. 

 

 

1. 19 grudnia 2012 roku udział w posiedzeniu Zarządu Unia Gospodarcza Regionu 

Śremskiego. 

2. 19 grudnia 2012 roku podpisanie aktu notarialnego na sprzedaż gruntu we 

Włościejewkach. 

3. 20 grudnia 2012 roku udział w Koncercie Bożonarodzeniowym zorganizowanym 

przez Centrum Kultury w Książu Wlkp. 

4. 21 grudnia 2012 roku udział w spotkaniu wigilijnym w Komendzie Powiatowej Policji 

w Śremie. 

5. 22 grudnia 2012 roku udział w spotkaniu wigilijnym zorganizowanym przez Bractwo 

Kurkowe  Koło w Książu Wlkp.  

6. 27 grudnia 2012 roku udział w Nadzwyczajnym posiedzeniu Sygnatariuszy ZGO 

Jarocin. 

 

Zarządzenia podjęte w tym okresie : 

1. Zarządzenie nr 162/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia  17 grudnia 2012 roku  

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego  

w Książu Wlkp. na rok 2012. 

2. Zarządzenie nr 163/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 17 grudnia 2012 r.  

w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości 

dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2012. 

3. Zarządzenie nr 164 i 165 /2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 17 grudnia 2012 roku   

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

4. Zarządzenie nr 166 i 167 /2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 17 grudnia 2012 roku   

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

5. Zarządzenie nr 168/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie 

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. 

6. Zarządzenie nr 169/2012 Burmistrza Książa wlkp. z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie 

powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska 

urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. 

7. Zarządzenia nr 170/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2012 roku 

zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli 

zarządczej w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. oraz pozostałych jednostkach 

organizacyjnych Gminy Książ Wlkp. 



8. Zarządzenie nr 171//2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2012 roku  

w sprawie informacji o ostatecznych kwotach przychodów i wydatków oraz wysokości 

dotacji gminnych jednostek organizacyjnych . 

9. Zarządzenie nr 172//2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2012 roku  

w sprawie informacji o ostatecznej wysokości dotacji dla gminnej jednostki 

organizacyjnej na rok 2013. 

10. Zarządzenia nr od  173 do 179 /2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2012 

roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości 

dotacji gminnych  jednostek organizacyjnych  na rok 2013. 

11. Zarządzenie nr 180//2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2012 roku  

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego  

w Książu Wlkp. 

12. Zarządzenie nr 181//2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2012 roku  

w sprawie  planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie   

i innych zadań zleconych gminie na rok 2013. 

13. Zarządzenie nr 182//2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 18 grudnia 2012 roku  

w sprawie  planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie   

i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2013. 

14.  Zarządzenie nr 183/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 20 grudnia 2012 roku  

w sprawie zmian w budżecie na rok 2012. 

15. Zarządzenie nr 184/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia  20 grudnia 2012 roku  

w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego  

w Książu Wlkp. na rok 2012. 

16. Zarządzenia nr 185, 186,187 ,189 /2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 20 grudnia 2012 

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

17. Zarządzenia nr 188 /2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 20 grudnia 2012 roku  

w sprawie informacji o ostatecznych kwotach  wydatków na rok 2012. 

18. Zarządzenia nr 190/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie 

informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji 

gminnych  jednostek organizacyjnych  na rok 2013. 

19.  Zarządzenie nr 191/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 28 grudnia 2012 roku  

w sprawie wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim 

w Książu Wlkp.  

 

        Burmistrz  

              /-/   Teofil Marciniak 


