Informacja o pracy Burmistrza Miasta Kościana w okresie międzysesyjnym
I. W okresie międzysesyjnym wydane zostały zarządzenia:
1) nr 2/14 z dnia 03.12.2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zarządzenie dotyczy powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie I. Tomczak (przewodniczący, przedstawiciel organu prowadzącego), M. Jankowska (przedstawiciel organu
nadzoru pedagogicznego), I. Korzeniowska (dyrektor szkoły), B. Szczepaniak i H. Hyżyk
(eksperci z listy ekspertów);
2) nr 3/14 z dnia 03.12.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w
2015 roku na terenie Gminy Miejskiej Kościan zadań z zakresu rozwoju sportu. Uchwała
Rady Miejskiej Kościana nr XI/110/11 z dnia 24 listopada 2011 r. określiła warunki oraz
tryb finansowania zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Kościan.
W § 11 ust. 3 uchwały określono, że w celu wyboru wniosków Burmistrz Miasta Kościana
w drodze zarządzenia ogłasza konkurs. Zarządzenie jest wykonaniem wyżej wymienionego zapisu;
3) nr 4/14 z dnia 03.12.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Zarządzeniem
powołano komisję przetargową w składzie M. Wojtecki, K. Bąkowska, G. Grześkowiak,
R. Mielcarek do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na
okres do 3 lat lokali użytkowych w budynku Domu Organizacji Społecznych przy ul. Wały
Żegockiego 2;
4) nr 5/14 z dnia 03.12.2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku nr 1 na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2
w trybie bezprzetargowym na okres do 12 miesięcy. Zarządzenie dotyczy ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego o pow. 65,75 m² położonego na II piętrze budynku nr 1 przy ul.
Bernardyńskiej 2 przeznaczonego do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na cele usług
oświatowych, kulturalnych, sportu itp.;
5) nr 6/14 z dnia 08.12.2014 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały Rady Miejskiej Kościana podjętej na II sesji w dniu 4 grudnia 2014 r. Zarządzeniem przekazano naczelnikowi wydziału uchwałę Rady podjętą na II sesji oraz wskazano termin złożenia
sprawozdania z jej wykonania;
6) nr 7/14 z dnia 17.12.2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2/14 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 03 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W dniu 09 grudnia

2014 r. do Burmistrza Miasta Kościana wpłynęło pismo Wielkopolskiego Kuratora Oświaty nr DL.5861.6.176.2014, z 2.12.2014 r. w sprawie zmiany przedstawiciela w komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie, ubiegającej się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego. W ww. piśmie na przedstawiciela organu nadzoru pedagogicznego wyznaczony został dyrektor Delegatury w Lesznie - pan Leszek Jan Szczepaniak;
7) nr 8/14 z dnia 17.12.2014 r. w sprawie przekazania w administrowanie Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 14. Nieruchomość gruntowa położona
w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 14 o powierzchni 0.05.79 ha zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 209,88 m² oraz budynkiem gospodarczym
o powierzchni użytkowej 90,42 m². Na parterze budynku mieszkalnego znajduje się lokal
użytkowy, obciążony umową najmu. W celu prawidłowego gospodarowania mieniem stanowiącym własność gminy powierzono w administrowanie Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie przedmiotową nieruchomość;
8) nr 9/14 z dnia 17.12.2014 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa
pierwokupu użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej. Postanowiono nie wykonać prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego
niezabudowanej działki gruntu o powierzchni 0.30.93 ha, położonej w Kościanie przy ul.
Nacławskiej. Analiza cen transakcyjnych wynikających z umów zawartych na terenie
Gminy Miejskiej Kościan, pozwoliła na ustalenie, że umówiona przez strony cena netto
sprzedaży nie odbiega od cen rynkowych osiągniętych na rynku nieruchomości za nieruchomości podobne pod zabudowę przemysłowo-usługową. Wykonanie prawa pierwokupu
nie było uzasadnione ze względów ekonomicznych;
9) nr 10/14 z dnia 17.12.2014 r. w sprawie trybu udostępniania mienia komunalnego oraz
opłat z tego tytułu. Zarządzenie ustala wysokość bazowych stawek czynszu za najem
i dzierżawę nieruchomości gminnych. Wysokość stawek uwzględnia zmieniające się realia
rynku nieruchomości przeznaczonych na wynajem lub dzierżawę oraz zmianę wskaźnika
inflacji i dokonuje stosownych korekt w wysokości stawek wywoławczych czynszu najmu
i dzierżawy;
10) nr 11/14 z dnia 19.12.2014 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady
Miejskiej Kościana podjętych na III sesji w dniu 18 grudnia 2014 r. Zarządzeniem przekazano naczelnikom wydziałów, kierownikom biur Urzędu Miejskiego, dyrektorom
i kierownikom jednostek organizacyjnych do realizacji uchwały Rady podjęte na XXXIII
sesji oraz wskazano termin złożenia sprawozdania z wykonania uchwał;
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11) nr 12/14 z dnia 19.12.2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku na terenie Gminy Miejskiej
Kościan zadań z zakresu rozwoju sportu. Zarządzeniem powołano komisję konkursową
w składzie Irena Tomczak (przewodnicząca), Hubert Jordeczka, Agata Łakoma, Marta Kasprzak, a także określono zadania komisji, do których należała weryfikacja złożonych ofert
pod względem formalnym i merytorycznym, przedstawienie Burmistrzowi Miasta ofert, na
które proponuje się przyznanie w 2015 r. dotacji;
12) nr 13/14 z dnia 22.12.2014 r. w sprawie zwiększenia wartości środka trwałego (Zespołu
Szkół Nr 2 w Kościanie) pozostającego w trwałym zarządzie jednostki budżetowej. W
związku z poniesieniem przez Gminę Miejską Kościan nakładów na inwestycję związaną z
przebudową płyty boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2 oraz budową piłkochwytu zwiększającego wysokość istniejącego ogrodzenia, zaszła konieczność rozliczenia
inwestycji oraz zwiększenia wartości środka trwałego. Na podstawie protokołu zdawczoodbiorczego dokonano zwiększenia środka trwałego o kwotę 322.604,40 zł;
13) nr 14/14 z dnia 24.12.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok. Zarządzeniem sprostowano oczywistą omyłkę w zarządzeniu nr 1/14 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 28 listopada 2014 roku. W uzasadnieniu, w części dotyczącej podziału rezerwy
ogólnej, błędnie wpisano przeznaczenie rezerwy na wypłatę wynagrodzeń w Zespole Szkół
Nr 3, winno być przeznaczenie rezerwy na częściowy remont okien oraz na zakup krzeseł
w Zespole Szkół Nr 1. Ponadto przeniesiono planowane wydatki między paragrafami
w ramach działu „Administracja publiczna”;
14) nr 15/14 z dnia 31.12.2014 r. w sprawie przekazania w administrowanie Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 14. Nieruchomość gruntowa położona w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 14 o powierzchni 0.05.60 ha zabudowana jest
budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 209,88 m² oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 90,42 m². Na parterze budynku mieszkalnego znajduje się
lokal użytkowy, obciążony umową najmu. W celu prawidłowego gospodarowania mieniem stanowiącym własność gminy powierzono w administrowanie Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie przedmiotową nieruchomość. Zarządzenie nr 8/14 w tej samej sprawie zostało uchylone ze względu na zmianę powierzchni
działki;
15) nr 16/14 z dnia 31.12.2014 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego
Kościana do przyznawania Karty Dużej Rodziny oraz wydawania decyzji o odmowie
przyznania Karty. W związku z wprowadzeniem z dniem 01 stycznia 2015 r. uregulowań
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ustawowych dotyczących przyznawania Karty Dużej Rodziny zaszła potrzeba aktualizacji
udzielonych przez organ wykonawczy upoważnień. Do końca 2014 r. obowiązywało rozporządzenie Rady Ministrów z 27.05.2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. W wyniku wprowadzenia uregulowań
ustawowych nie zmieniają się ogólne założenia dotyczące regulacji przyznawania Karty
Dużej Rodziny. Zarządzeniem upoważniono dwóch pracowników Urzędu Stanu Cywilnego do przyznawania Karty Dużej Rodziny oraz wydawania decyzji administracyjnych
o odmowie wydania Karty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
16) nr 17/14 z dnia 31.12.2014 r. w sprawie przekazania placu zabaw przy Zespole Szkół nr 3
w Kościanie. Przekazano nieodpłatnie, protokołem zdawczo-odbiorczym PT, Zespołowi
Szkół nr 3 w Kościanie plac zabaw o wartości 11.070,00 zł brutto;
17) nr 18/14 z dnia 31.12.2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan. Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Miejskiej Kościan w związku z dokonanymi zmianami w planowanych wydatkach;
18) nr 19/14 z dnia 31.12.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok. Zarządzeniem przeniesiono planowane wydatki między paragrafami i rozdziałami w ramach
działów: „Transport i łączność”, „Administracja publiczna”, „Oświata i wychowanie”,
„Pomoc społeczna” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” i „Kultura fizyczna”. Dokonano przesunięć między paragrafami w ramach działu „Pomoc społeczna”, w związku
z czym zmienił się załącznik do uchwały pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2014 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej”. Dokonano przesunięć między paragrafami w ramach działu
„Transport i łączność”, w związku z czym zmienił się załącznik do uchwały pn.: „Dochody
i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego. Dokonano przesunięć między paragrafami
w ramach działu „Pomoc społeczna”, w związku z czym zmienił się załącznik do uchwały
pn.: ”Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki
na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i narkomanii”. W wyniku podziału rezerwy ogólnej zwiększono plan wydatków o kwotę
5.018,00 zł w dziale 801, rozdziale 80104 w Samorządowym Przedszkolu Nr 1 w Kościanie o kwotę 3.518,00 zł z przeznaczeniem na zakup gazu, w dziale 921, rozdziale 92195
o kwotę 1.500,00 zł w związku z koniecznością wykonania prac polegających na wykona-
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niu tablicy pamiątkowej, oczyszczeniu pomnika oraz polerowaniu tablic imiennych przy
pomniku Powstańców Wielkopolskich w Kościanie.
19) nr 20/15 z dnia 09.01.2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku na terenie Gminy Miejskiej Kościan zadań z zakresu rozwoju sportu.
W dniu 3 grudnia 2014 r. Burmistrz Miasta Kościana ogłosił otwarty konkurs ofert na
realizację w 2015 roku na terenie Gminy Miejskiej Kościan zadań z zakresu rozwoju
sportu. W terminie do dnia 18 grudnia 2014 r. kluby sportowe mogły składać swoje oferty.
W ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku na terenie Gminy Miejskiej
Kościan zadań z zakresu rozwoju sportu wpłynęły 42 oferty. Komisja Konkursowa,
powołana w dniu 19 grudnia 2014 r. przez Burmistrza Miasta Kościana, dokonała
weryfikacji ofert złożonych przez kluby sportowe i przedstawiła Burmistrzowi zestawienie
ofert, na które zaproponowała przyznanie dotacji. Zarządzenie w załącznikach zawiera
wykaz ofert rozpatrzonych pozytywnie oraz wykaz ofert rozpatrzonych negatywnie.
Wyniki konkursu zamieszczono w BIP, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego Kościana, zawiadomiono wnioskodawców;
20) nr 21/15 z dnia 12.01.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan. Zarządzeniem ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych Gminy Miejskiej
Kościan w zakresie: pomocy społecznej; kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury; rekreacji,
turystyki i krajoznawstwa; ochrony i promocji zdrowia; ochrony zwierząt. W ogłoszeniu
będącym integralną częścią zarządzenia, wskazano rodzaje zadań przyjętych do realizacji
w 2015 roku oraz że termin składania ofert na realizację tych zadań upływa 3 lutego 2015
roku. W ogłoszeniu zamieszczono ponadto informację o wysokości środków, które zaplanowano na dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu – 164.000,00 zł oraz
o wysokości środków wydatkowanych na realizację zadań publicznych w dwóch poprzednich latach. Zgodnie z uchwałą przyjętą przez Radę Miejską Kościana w dniu 30 października 2014 roku dotyczącą Programu współpracy Gminy Miejskiej Kościan z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 oceny merytorycznej i formalnej złożonych ofert dokona komisja konkursowa, którą odrębnym zarządzeniem powoła Burmistrz Miasta Kościana;
21) nr 22/15 z dnia 15.01.2015 r. w sprawie powołania gminnego koordynatora badania liczby osób bezdomnych na terenie Gminy Miejskiej Kościan. W związku z prowadzonym co
dwa lata badaniem liczby osób bezdomnych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wy5

znaczyło termin badania na noc 21 i 22 stycznia 2015 r. Zgodnie z pkt. II „Ogólnych
wskazówek, dotyczących sposobu przeprowadzenia badania” w każdej gminie powinien
być wyznaczony gminny koordynator badania. Wyznaczono Panią Sylwię Grupińską - Zastępcę Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie na Gminnego koordynatora
w ramach Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych w nocy z 21 na 22 stycznia
2015 r.
22) nr 23/15 z dnia 15.01.2015 r. w sprawie ustalenia działań promocyjnych w roku 2015
dotyczących klientów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościanie. Zarządzeniem
wprowadzono możliwość organizowania akcji promocyjnych dla klientów pływalni połączoną z aktywną formą wypoczynku fizycznego na basenie w okresie od 01.01.2015 r. do
31.12.2015 r. (np.: Dzień Dziecka, Dzień Matki, nocne pływanie);
23) nr 24/15 z dnia 15.01.2015 r. w sprawie reprezentowania Gminy Miejskiej Kościan w
Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie. Statut Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w § 20 ust. 2 określa, że członkowie zwyczajni Stowarzyszenia
posiadają w Walnym Zebraniu Członków po czterech przedstawicieli, w tym z urzędu
burmistrza oraz osobę wskazaną przez burmistrza i dwie osoby delegowane przez jednostkę stanowiącą samorządu terytorialnego. Zarządzeniem Burmistrz Miasta wskazał Pana
Marka Szymkowiaka do udziału w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie;
24) nr 25/15 z dnia 15.01.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej
przeznaczonej do sprzedaży położonej w Kościanie przy ul. Tadeusza Zawadzkiego. Ogłoszono wykaz nieruchomości gruntowej obejmującej działki o powierzchni 0.00.30 ha
i 0.00.95 ha przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na podstawie uchwały
nr XXXIV/369/14 Rady Miejskiej Kościana z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych w Kościanie przy
ul. Tadeusza Zawadzkiego;
25) nr 26/15 z dnia 15.01.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej
przeznaczonej do sprzedaży położonej w Kościanie przy ul. Tadeusza Zawadzkiego. Ogłoszono wykaz nieruchomości gruntowej obejmującej działki o powierzchni 0.00.11 ha
i 0.01.16 ha przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na podstawie uchwały
nr XXXIV/369/14 Rady Miejskiej Kościana z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych w Kościanie przy
ul. Tadeusza Zawadzkiego;
26) nr 27/15 z dnia 15.01.2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego
Kościana. Zmiana regulaminu polega przede wszystkim na wprowadzeniu nowego tekstu
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w celu uporządkowania wcześniej dokonywanych zmian oraz ma na celu aktualizację zadań realizowanych przez urząd, dostosowanie ich do obowiązujących przepisów i uporządkowanie struktury organizacyjnej.
II. W okresie sprawozdawczym podejmowane były czynności i decyzje związane z realizacją
budżetu 2014 r., realizacją budżetu 2015 r., bieżącymi zadaniami miasta, realizacją uchwał
Rady Miejskiej i przygotowaniem materiałów na sesję Rady Miejskiej.
III. W okresie od 1 grudnia 2014 r. do 18 stycznia 2015 r. wziąłem udział w następujących
spotkaniach:
03.12.2014 – spotkaniu podsumowującym prace nad strategią w obszarze komunikacji:
transport, e-komunikacja, trasy rowerowe w ramach projektu „Partnerstwo
Samorządów Południowej Wielkopolski na rzecz zwiększenia dostępności
i jakości usług publicznych” w Dolsku (uczestniczyli Burmistrz i Zastępca
Burmistrza),
04.12.2014 – Bożonarodzeniowej wystawie prac uczestników Środowiskowego Domu
Samopomocy (uczestniczył Zastępca Burmistrza),
– 54. posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości,
– II sesji Rady Miejskiej (uczestniczyli Burmistrz i Zastępca Burmistrza),
05.12.2014 – „Koncercie Świątecznym” z okazji Dnia Wolontariusza zorganizowanym
przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
06.12.2014 – finale Powiatowego Konkursu Gwary Wielkopolskiej zorganizowanym przez
Zespół Szkół nr 4,
– nadaniu sztandaru Związkowi Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego
Koło Powiatowe Kościan,
08.12.2014 – spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Kościańską Operatywną
Spółdzielnię Socjalną,
– posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych (uczestniczyli Burmistrz i Zastępca
Burmistrza),
09.12.2014 – posiedzeniu Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska (uczestniczyli Burmistrz i Zastępca Burmistrza),
– spotkaniu z okazji 104. urodzin Pani Izabelli Jadwigi Zielińskiej,
10.12.2014 – spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Polski Związek Niewidomych
Okręg Wielkopolski Koło w Kościanie,
– posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów (uczestniczyli Burmistrz i Zastępca
Burmistrza),
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12.12.2014 – spotkaniu pt.: „Przemiany w Polskiej Spółce Gazownictwa” zorganizowanym w Przybyszewie przez Polską Spółkę Gazownictwa,
13-14.12.2014 – wystawie Gołębi Pocztowych Okręgu Leszno zorganizowanej przez Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Zarząd Oddziału Kościan,
16.12.2014 – wigilii zorganizowanej przez Nadobrzański Klub Seniora (uczestniczył Zastępca Burmistrza),
– spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło nr 2 (uczestniczył Zastępca Burmistrza),
17.12.2014 – XXV Walnym Zebraniu Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w Poznaniu (uczestniczył Zastępca Burmistrza),
– posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów (uczestniczyli Burmistrz i Zastępca
Burmistrza),
– wigilijnym spotkaniu pracowników szkoły z uczniami zorganizowanym
przez Zespół Szkół nr 4 (uczestniczył Zastępca Burmistrza),
– spotkaniu wigilijnym zorganizowanym przez Zespół Szkół nr 3,
18.12.2014 – zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” zorganizowanym w Grodzisku Wielkopolskim,
– wigilii Podopiecznych Domu Dziennego Pobytu (uczestniczył Zastępca Burmistrza),
– III sesji Rady Miejskiej (uczestniczyli Burmistrz i Zastępca Burmistrza),
19.12.2014 – uroczystości nadania imienia Powstańców Wielkopolskich Zespołowi Szkół
nr 1,
– uroczystym otwarciu Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych oraz Oddziału Leczenia Uzależnień II w Wojewódzkim Szpitalu
Neuropsychiatrycznym im. Oskara Bielawskiego (uczestniczył Zastępca
Burmistrza),
– spotkaniu wigilijnym zorganizowanym przez Wodociągi Kościańskie Sp.
z o.o.,
– spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Zarząd i Członków Stowarzyszenia „Dodajmy Życia do Lat” wspólnie z Polskim Czerwonym Krzyżem,
21.12.2014 – VI Charytatywnym Halowym Turnieju Piłki Nożnej „Piłkarze Dzieciom”,
22.12.2014 – spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez BC OBRA Kościan,
27.12.2014 – uroczystości odsłonięcia tablicy ku pamięci Franciszka Rataja w 96. rocznicę
wybuchu Powstania Wielkopolskiego,
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31.12.2014 – powitaniu Nowego Roku 2015 na Rynku wspólnie z mieszkańcami Kościana
i okolic,
03.01.2015 – Spotkaniu Noworocznym zorganizowanym w Poznaniu przez Marszałka
Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka oraz Wojewodę Wielkopolskiego Piotra Florka,
05.01.2015 – Spotkaniu Noworocznym zorganizowanym w Racocie przez Wójta Gminy
Kościan oraz Przewodniczącego Rady Gminy Kościan,
07.01.2015 – spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko –
Gminne Kościan,
09.01.2015 – posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
12.01.2015 – posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia,
15.01.2015 – złożeniu kwiatów pod tablicami upamiętniającymi 75. rocznicę zagłady pacjentów szpitala psychiatrycznego (uczestniczyli Burmistrz i Zastępca Burmistrza),
16.01.2015 – spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Absolwentów
Gimnazjum i Liceum w Kościanie,
17.01.2015 – sportowym podsumowaniu roku 2014 zorganizowanym przez Klub Sportowy Kobra Kościan (uczestniczył Zastępca Burmistrza).
IV. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto umowę ENEA S.A.
Poznań na kompleksowy zakup energii elektrycznej ora świadczenie usług dystrybucji
energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Miejskiej Kościan na kwotę 1.448.224,72 zł na
okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
Burmistrz
Miasta Kościana
(-) Michał Jurga
Kościan, 19.01.2015 r.
Tamara Turek
Opracowanie:
Biuro Rady
we współpracy z Wydziałem Organizacyjnym,
oraz Biurem Zamówień Publicznych.
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