O.0057.5.2017

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp.
w okresie międzysesyjnym od 29 maja do 26 czerwca 2017r. ,
realizowanej przez Zastępcę Burmistrza Książa Wlkp.

1. 30 maja udział w spotkaniu z Nadleśniczym Nadleśnictwa Piaski, Panem Tomaszem
Kwiecińskim, w przedmiocie m.in. dzierżawy gruntów na obszarze Terenów
Rekreacyjnych w Jarosławkach.
2. 30 maja udział w spotkaniu z mieszkańcami wsi Sebastianowo, w kwestii procedury
wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia, w zakresie budowy chlewni.
3. 30 maja udział w spotkaniu z dyrektorami szkół oraz przedszkola dot. m.in.
Procedury wprowadzenia wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych
zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Książ Wlkp.
4. 31 maja udział w festynie rodzinnym „Podróż z mamą i tatą” organizowanym przez
Przedszkole w Książu Wlkp.
5. 3 czerwca udział w obchodach Dnia Dziecka - sołectwo Konarskie.
6. 5 czerwca udział w przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na dzierżawę
na okres do 3 miesięcy części działki gruntu stanowiącej własność Gminy Książ
Wlkp. ( Jarosławki)
7. 6-7 czerwca udział w spotkaniach informacyjnych dotyczących Budżetu
Obywatelskiego Gminy Książ Wlkp. na rok 2018. ( Książ Wlkp., Włościejewice)
8. 7 czerwca udział w przeprowadzeniu przetargu na realizację zadania pn. „Rozbudowa
budynku świetlicy wiejskiej we Włościejewicach”.
9. 8 czerwca podpisanie umowy na organizację stażu w Urzędzie Miejskim w Książu
Wlkp. – Powiatowy Urząd Pracy w Śremie.
10. 10 czerwca udział w obchodach Dnia Dziecka w sołectwach Zaborowo
i Włościejewice.
11. 12 czerwca udział w spotkaniu z przedstawicielami sołectwa Chrząstowo,
dotyczącym realizacji zadań w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Książ
Wlkp.
12. 12 czerwca udział w spotkaniu z przedstawicielami sołectwa oraz OSP w Chwałkowie
Kościelnym, w kwestii zmian tegorocznego funduszu sołeckiego.
13. 13 czerwca udział w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Unia Gospodarcza Regionu
Śremskiego- Śremskiego Ośrodka Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Śremie.

14. 13 czerwca udział w spotkaniu z przedstawicielami sołectwa oraz OSP w Kołacinie,
w kwestii zmian tegorocznego funduszu sołeckiego.
15. 14 czerwca udział w spotkaniu z dyrektorami szkół oraz przedszkola Gminy Książ
Wlkp. w sprawie projektu „Mały Inżynier”.
16. 18 czerwca udział w podsumowaniu zawodów sportowo- pożarniczych jednostek
OSP Gminy Książ Wlkp., które odbyły się na stadionie miejskim w Książu Wlkp.
17. 19 czerwca spotkanie z Prezesem „Gminnego Stowarzyszenia Polsko- Francuskiego
Fest- Noz w Książu Wlkp.”
18. 21 czerwca udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Książu
Wlkp.
19. 22 czerwca udział w spotkaniu z przedstawicielami Stowarzyszenia Właścicieli
Domków Letniskowych w Jarosławkach.
20. 23 czerwca udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego w Szkole Podstawowej
im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach.

Zastępca Burmistrza
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Zarządzenia Burmistrza podpisane w tym okresie:
1. Zarządzenie nr 77/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie

2.

3.

4.

5.

Procedury wprowadzenia wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych
zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Książ Wlkp.
Zarządzenie nr 78/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie
powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego nieograniczonego
przetargu na dzierżawę na okres do 3 miesięcy części działki gruntu stanowiącej
własność Gminy Książ Wlkp.
Zarządzenie nr 79/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 1 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu
na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Książu Wlkp.
Zarządzenie nr 80/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 1 czerwca 2017 roku
zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego
w Książu Wlkp.
Zarządzenie nr 81/2017 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Komisji Przetargowej i wyznaczenia jej Przewodniczącego.
(dot. Budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp. – do
południowej części Radoszkowa Drugiego i Kiełczyna wraz z przepompownią
ścieków- tereny inwestycyjne i mieszkaniowe.)
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