
              Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. 

                    w okresie międzysesyjnym  od  21 grudnia 2013r. do  30 grudnia 2013 r. 

 

 

1. 21 grudnia 2013 r.  udział w spotkaniu wigilijno-opłatkowym zorganizowanym 

przez OSP w Książu Wlkp.   dla  członków OSP  Powiatu  Śremskiego. 

2. 22 grudnia 2013 r. udział w koncercie Bożonarodzeniowym zorganizowanym 

przez Centrum Kultury w Książu Wlkp. 

3. 23 grudnia 2013 roku udział w podsumowaniu   projektu „Barwny Horyzont . 

4. 27 grudnia 2013 roku złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem Powstańców 

Wielkopolskich na cmentarzu w Książu Wlkp. z okazji 95 rocznicy wybuchu 

Powstania Wielkopolskiego. 

 

 

 

Zarządzenia podjęte w tym okresie :  

 

1. Zarządzenie nr 148 2013 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia  20 grudnia 2013 r. w sprawie 

planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. 

na 2013 rok. 

2. Zarządzenia nr  od 149  do 154  Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 20 grudnia 2013 roku  

w sprawie informacji  o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości 

dotacji gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2013. 

3. Zarządzenie nr 155/ 2013 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia  23 grudnia 2013 r. w sprawie 

planu finansowego dochodów i wydatków jednostki Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. 

na 2014 rok. 

4. Zarządzenie nr 156 i 157 /2013 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 23 grudnia 2013 r. w 

sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i 

innych zadań zleconych gminie na 2014 r.  

5. Zarządzenie nr  158 /2013 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 23 grudnia 2013 roku  

w sprawie informacji  o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji 

gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014. 

6. Zarządzenia nr  od  159  do 166  Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 23 grudnia 2013 roku  

w sprawie informacji  o ostatecznych kwotach wydatków oraz wysokości dotacji 

gminnych jednostek organizacyjnych na rok 2014.. 

7. Zarządzenie Nr 167/2013 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie 

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Książ Wlkp. na 2014 

rok. 



8. Zarządzenie nr 168/2013 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie 

ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem sal i pomieszczeń znajdujących się w 

budynkach szkolnych  oraz terenu przedszkolnego. 

9. Zarządzenie nr 169/2013 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie 

planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania  opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły 

wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli  oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, 

na które dofinansowanie jest przyznawane . 

 

 

 

 

      Burmistrz  

/-/ Teofil Marciniak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


