Informacja o pracy Burmistrza Miasta Kościana w okresie międzysesyjnym
I. W okresie międzysesyjnym wydane zostały zarządzenia:
1) nr 46/15 z dnia 17.03.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne używanie herbu
miasta Kościan przez „Kościańskich Pasjonatów” z Kościana. Zarządzenie dotyczy udzielenia zgody na bezpłatne używanie herbu miasta Kościan jako elementu graficznego w celach publikacyjnych działań Klubu Pasjonatów „Kościańscy Pasjonaci” z Kościana;
2) nr 47/15 z dnia 19.03.2015 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 położonych przy ul. Wały Żegockiego 2;
3) nr 48/15 z dnia 24.03.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali biurowych do wynajęcia
znajdujących się w budynku nr 5A zlokalizowanym przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie
w trybie przetargowym na okres do 3 lat. Zarządzenie dotyczy ogłoszenia wykazu lokali
biurowych o pow. 38 m² i pow. 46,23 m² przeznaczonych do wynajęcia z uwagi na upływ
okres obowiązywania umów najmu;
4) nr 49/15 z dnia 24.03.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu powierzchni magazynowych
do wynajęcia znajdujących się w budynku nr 5 zlokalizowanym przy ul. Bernardyńskiej 2
w Kościanie w trybie przetargowym na okres do 3 lat. Zarządzenie dotyczy ogłoszenia
wykazu powierzchni magazynowych przeznaczonych na wynajem na przemysł nieuciążliwy, działalność produkcyjną, magazyny znajdujących się w budynku nr 5 (na I, II, III, IV,
V piętrze gdzie: V piętro - 1840,0 m², IV piętro - 1226,0 m², III piętro - 1449,0 m², II piętro - 161,40 m², I piętro – 1998 m²). Ponieważ dobiegły lub dobiegają końca obowiązujące
umowy najmu następni najemcy powinni zostać wyłonieni w drodze przetargu;
5) nr 50/15 z dnia 24.03.2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/14 z dnia 17 grudnia
2014 r. w sprawie trybu udostępniania mienia komunalnego oraz opłat z tego tytułu. W celu zwiększenia wykorzystania niezagospodarowanego obecnie gruntu gminnego wprowadzono zmiany zapisu obowiązującego zarządzenia poszerzając zakres przeznaczenia,
utrzymując jednak obowiązującą stawkę odpłatności za korzystanie z niego;
6) nr 51/15 z dnia 24.03.2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 592/14 z dnia 25 czerwca
2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Z uwagi na nieobecność osoby powołanej do przeprowadzenia przetargów powstała konieczność zmiany składu osobowego
komisji przetargowej. Przewodniczącym komisji został M. Wojtecki;
7) nr 52/15 z dnia 24.03.2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w

wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Wyznaczono na terenie miasta Kościana słupy ogłoszeniowe jako miejsca na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów
wyborczych. Rozwieszaniem plakatów zajmuje się Kościański Ośrodek Kultury;
8) nr 53/15 z dnia 26.03.2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kościan za 2014 rok. Zarządzenie dotyczy przedstawienia Regionalnej
Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej
Kościan za 2014 rok;
9) nr 54/15 z dnia 26.03.2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdań finansowych za 2014
rok i informacji o stanie mienia Gminy Miejskiej Kościan. Zarządzenie dotyczy przedstawienia Radzie Miejskiej Kościana sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej
Kościan za 2014 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2014 rok
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjnego
w Kościanie, Kościańskiego Ośrodka Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie, Muzeum Regionalnego w Kościanie oraz informacji o stanie mienia Gminy Miejskiej
Kościan na dzień 31 grudnia 2014 roku;
10) nr 55/15 z dnia 31.03.2015 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady
Miejskiej Kościana podjętych na V sesji w dniu 26 marca 2015 r. Zarządzeniem przekazano naczelnikom wydziałów, kierownikom biur Urzędu Miejskiego, dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych do realizacji uchwały Rady podjęte na V sesji oraz
wskazano termin złożenia sprawozdania z ich wykonania.
11) nr 56/15 z dnia 31.03.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Zarządzeniem zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu o kwotę 30.545,00 zł
w związku z wprowadzeniem dotacji celowej przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego
z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu o kwotę 34.492,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji
celowej przekazanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych
w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r. Zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu o kwotę 1.400,00 zł z przeznaczeniem na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za 2011 r., 2012 r. i 2013 r., realizowanego w oparciu o rządowy program
wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz na wypłatę dodatku do
świadczenia pielęgnacyjnego za 2014 rok. Przesunięto także między rozdziałami kwotę
9.718,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby
pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Zwiększono planowane dochody i wydatki bu2

dżetu o kwotę 2.254,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań z zakresu administracji
rządowej, na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu o kwotę 211.500,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu
o kwotę 80.000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przekazanej z budżetu
państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Przeniesiono planowane wydatki między paragrafami i rozdziałami w ramach działów: „Transport i łączność”, „Administracja publiczna”, „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, „Oświata i wychowanie”, „Ochrona
zdrowia”, Pomoc społeczna” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” i „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”. 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 w 2015 roku”. Dokonano przesunięć między paragrafami w ramach działów „Ochrona zdrowia” i „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 10.366,00 zł w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” z przeznaczeniem na zwrot kosztów procesu oraz
kosztów zastępstwa procesowego zgodnie z postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu;
12) nr 57/15 z dnia 02.04.2015 r. w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków
Rady Sportu w Kościanie oraz ustalenia regulaminu jej działania. Zarządzeniem powołano
na czteroletnią kadencję Radę Sportu w składzie: Marek Szymkowiak – przedstawiciel
Burmistrza Miasta Kościana – przewodniczący Rady Sportu, Hubert Jordeczka – przedstawiciel Burmistrza Miasta Kościana, Przemysław Korbik – Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Kościanie – zastępca przewodniczącego Rady Sportu, Marek Janowicz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie, Waldemar Wojtkowiak – Uczniowski
Klub Sportowy „Czwórka” przy Zespole Szkół Nr 4 w Kościanie, Krzysztof Konieczny Basket Club „Obra” Kościan, Aleksander Sowa – Międzyszkolny Klub Sportowy „Tęcza”
Kościan, Tomasz Brink – Klub Piłkarski „Obra 1912” Kościan, Izabela Kaczmarek – Klub
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Karate „Gottsu” Kościan, Jacek Urbaniak – Klub Sportowy „ Kobra Kościan”, Roman Talikadze – Ludowy Klub Sportowy „Sana”, Janusz Stypiński – Uczniowski Klub „Hellada”,
Miejski Organizator Sportu, Adam Cichocki – Uczniowski Klub Żeńskiej Piłki Siatkowej
„UKŻPS” Kościan. Określono również zadania Rady Sportu oraz regulamin działania;
13) nr 58/15 z dnia 02.04.2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/14 z dnia 17 grudnia
2014 r. w sprawie trybu udostępniania mienia komunalnego oraz opłat z tego tytułu. Zarządzenie wprowadza zapis stanowiący, że w sytuacji, gdy stawka dzierżawy, najmu dotychczasowej umowy przy bezprzetargowym przedłużaniu umowy za zgodą Rady Miejskiej Kościana jest wyższa niż ta obowiązująca z Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościana
przyjmuje się stawkę wyższą. Zmianę zapisu wprowadzono w celu zwiększenia, a co najmniej utrzymania dochodów z dzierżaw, wynajmu mienia gminnego na niezmienionym
poziomie;
14) nr 59/15 z dnia 02.04.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 5 lat w trybie bezprzetargowym. Zarządzenie dotyczy ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej poł. na Os. Sikorskiego o łącznej powierzchni 1243 m² przeznaczonej pod garaże (22 miejsca o pow. 21m²) do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 5 lat (stosownie do uchwały nr V/33/15 Rady
Miejskiej z dnia 26.03.2015 r.);
15) nr 60/15 z dnia 02.04.2015 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa
pierwokupu użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej. Zarządzenie dotyczy niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu o powierzchni 0.00.63 ha położonej w Kościanie
przy ul. Fabrycznej 9. Analiza cen transakcyjnych wynikających z umów zawartych na terenie Gminy Miejskiej Kościan, pozwoliła na ustalenie, że umówiona przez strony cena
brutto sprzedaży nie odbiega od cen rynkowych osiągniętych na rynku nieruchomości za
nieruchomości podobne pod zabudowę mieszkaniową. Wykonanie prawa pierwokupu nie
było uzasadnione ze względów ekonomicznych. Dodatkowo stwierdzono, że przedmiotowa działka gruntu, ze względu na kształt i wymiary nie ma walorów ekonomicznych, które
mogłyby być atrakcyjne dla gminy, a jej użyteczność jest osiągalna wyłącznie w przypadku powiększenia sąsiedniej nieruchomości, która stanowi własność nabywcy prawa użytkowania wieczystego;
16) nr 61/15 z dnia 02.04.2015 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Miejskiej Kościan na lata 2015-2017. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Miejskiej Kościan ustanawia się w celu prawidłowego wykonywania czynności gospodarowania zasobem nieruchomości. Określenie planu wykorzystania zasobu
4

nieruchomości na kolejne lata stało się konieczne ze względu na upływ czasu jego obowiązywania;
17) nr 62/15 z dnia 02.04.2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. kontroli zarządczej oraz
określenia regulaminu jego działania. Zarządzeniem powołano zespół ds. kontroli zarządczej w składzie: Łukasz Postaremczak – przewodniczący, Anita Kluczyk, Hanna Węgierska, Michał Witkowski oraz określono jego cel i zadania. Zespół jest organem doradczym
powołanym w celu wspomagania Burmistrza w procesie zarządzania ryzykiem wewnętrznym;
18) nr 63/15 z dnia 08.04.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Ogłoszono wykaz nieruchomości gruntowych położonych
w Kościanie przy Al. Koszewskiego (200 m²), Wałach Żegockiego (12 m²), Placu Wolności (150 m²) z przeznaczeniem do wydzierżawienia pod ogródki letnie;
19) nr 64/15 z dnia 09.04.2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku przez organizacje pozarządowe
oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Gminy
Miejskiej Kościan z zakresu pomocy społecznej. W związku z ogłoszonym przez Burmistrza Miasta Kościana otwartym konkursem ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych konieczne było powołanie Komisji Konkursowej. Do zadań komisji należy weryfikacja złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym, przedstawienie Burmistrzowi ofert, na które proponuje się przyznanie w 2015 r. dotacji, w zakresie pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych;
20) nr 65/15 z dnia 15.04.2015 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa
pierwokupu użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości gruntowych. Zarządzenie dotyczy niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania
wieczystego niezabudowanych działek gruntu o pow. 0.07.75 ha, 0.07.99 ha, 0.07.98 ha
i 0.07.75 ha położonych przy ul. ks. Leona Stępniaka. Analiza cen transakcyjnych wynikających z umów zawartych na terenie Gminy Miejskiej Kościan, pozwoliła na ustalenie, że
umówiona przez strony cena brutto sprzedaży nie odbiega od cen rynkowych osiągniętych
na rynku nieruchomości za nieruchomości podobne pod zabudowę mieszkaniową. Wykonanie prawa pierwokupu nie było uzasadnione ze względów ekonomicznych;
21) nr 66/15 z dnia 15.04.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. Ogłoszono wykaz
lokalu mieszkalnego o pow. 41,75 m² (+ 4,83 m² pomieszczeń przynależnych) położonego
na Os. Piastowskim 57 przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz
najemcy;
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22) nr 67/15 z dnia 15.04.2015 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2015 rok. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustala się na dany rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego, ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie
pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz określa się specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. Do organu prowadzącego wpłynęły wnioski dyrektorów szkół i przedszkoli do planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2015 rok, określające wysokość odpisu na doskonalenie zawodowe nauczycieli na poziomie 0,5 % rocznych środków przeznaczonych na
wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zarządzenie ustala plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2015 r., maksymalną kwotę dofinansowania opłat za
kształcenie pobieranych przez szkołę wyższą lub zakład kształcenia nauczycieli w wysokości do 70% tej opłaty, nie więcej niż 1 100,- zł w semestrze oraz określa specjalności
i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. Na pokrycie kosztów wynikających z realizacji zarządzenia w budżecie Gminy Miejskiej Kościan na 2015 r. zabezpieczono środki w wysokości 76.787,00 zł w rozdziale 80146;
23) nr 68/15 z dnia 17.04.2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan z zakresu pomocy społecznej. W dniu 10 marca 2015 roku Burmistrz Miasta Kościana ogłosił otwarty konkurs
ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan w zakresie
pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
(tj. dla osób z zaburzeniami psychicznymi). W terminie do dnia 2 kwietnia 2015 roku
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogły składać oferty na realizację
wyżej wymienionych zadań. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 64/15 dokonała weryfikacji złożonych ofert i przedstawiła Burmistrzowi zestawienie ofert, na które
zaproponowała przyznanie dotacji. W ramach otwartego konkursu ofert na wykonywanie
w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan w zakresie pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (tj. dla osób
z zaburzeniami psychicznymi) wpłynęły 3 oferty, spośród których rozpatrzono pozytywnie
ofertę Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Poznaniu;
24) nr 69/15 z dnia 20.04.2015 r. w sprawie powołania na terenie miasta Kościana obwodowych komisji wyborczych. Zarządzeniem powołano obwodowe komisje wyborcze do
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przeprowadzenia na obszarze miasta Kościana wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015 r. Składy komisji załączono do zarządzenia;
25) nr 70/15 z dnia 30.04.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. Zarządzeniem zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu o kwotę 2.209,19 zł
w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego za pierwszy okres płatniczy 2015 roku. Zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu o kwotę 31.890,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej
przekazanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na utrzymanie, remont grobów i cmentarzy wojennych zgodnie z porozumieniem z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawartym pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Miejską Kościan. Zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu o kwotę 55.797,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin na
dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
Zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu o kwotę 12.000,00 zł w związku ze
zwiększeniem dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy
w wysokości 2%. Zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu o kwotę 40.327,00 zł
w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu o kwotę 4.263,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przekazanej
z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
dla gmin na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania. Zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu o kwotę 800,00 zł w związku ze
zwiększeniem dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa z przeznaczeniem dla gmin
na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za 2011r., 2012r. i 2013r., realizowanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za 2014 rok. Przeniesiono
planowane wydatki między paragrafami i rozdziałami w ramach działów: „Administracja
publiczna”, „Oświata i wychowanie”, Pomoc społeczna” oraz „Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska” i „Kultura fizyczna”;
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26) nr 71/15 z dnia 06.05.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Zarządzeniem zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu o kwotę 18.120,00 zł
w związku z wprowadzeniem dotacji celowej przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego
z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych
powołanych dla przeprowadzenia głosowania w dniu 10 maja 2015 roku w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Przeniesiono planowane wydatki między paragrafami
i rozdziałami w ramach działów: „Transport i łączność” i „Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”. 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
w 2015 roku”;
27) nr 72/15 z dnia 07.05.2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 76/15 Burmistrza Miasta
Kościana z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2015 rok. W § 3 Zarządzenia nr 67/15 Burmistrza Miasta
Kościana z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli na 2015 rok wskazane zostały specjalności studiów, na które
przyznawane jest dofinansowanie nauczycielom szkół i przedszkoli prowadzonych przez
Gminę Miejską Kościan w tym zakresie. W związku ze zgłoszeniem przez dyrektorów
miejskich szkół i przedszkoli potrzeby dopisania specjalności studiów, na które w 2015 r.
przyznawane jest dofinansowanie, dokonano zmiany zarządzenia.
II. W okresie sprawozdawczym podejmowane były czynności i decyzje związane z realizacją
budżetu 2015 r., bieżącymi zadaniami miasta, realizacją uchwał Rady Miejskiej i przygotowaniem materiałów na sesję Rady Miejskiej.
III. W okresie od 16 marca 2015 r. do 10 maja 2015 r. wziąłem udział w następujących spotkaniach:
19.03.2015 – posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia,
23.03.2015 – posiedzeniu Komisji Społecznej (uczestniczyli Burmistrz i Zastępca Burmistrza),
24.03.2015 – Kiermaszu Wielkanocnym Prac Osób Niepełnosprawnych „Pieją kury, pieją”
zorganizowanym przez Warsztaty Terapii Zajęciowej,
– posiedzeniu Komisji Komunalnej i Ochrony Środowiska (uczestniczył Zastępca
Burmistrza),
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25.03.2015 – VIII Turnieju Tańca o „Złotą Nutkę” pod patronatem Starosty Kościańskiego
zorganizowanym przez Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Niepełnosprawnością Intelektualną „Patrzmy
Sercem” oraz Kościański Ośrodek Kultury,
– wręczeniu nagród w konkursie „Czytam i rozumiem” zorganizowanym przez
Zespół Szkół nr 2,
– rozdaniu nagród laureatom Powiatowego Konkursu Recytatorskiego dla
uczniów klas drugich szkoły podstawowej zorganizowanym przez Zespół Szkół
nr 3 (uczestniczył Zastępca Burmistrza),
– Spotkaniu Wielkanocnym zorganizowanym przez Zarząd i członków Stowarzyszenia „Dodajmy Życia do Lat” wspólnie z Polskim Czerwonym Krzyżem
(uczestniczył Zastępca Burmistrza),
– posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów (uczestniczyli Burmistrz i Zastępca
Burmistrza),
– spotkaniu w związku z zakończeniem pracy zawodowej Dyrektora Oddziału 1 w
Kościanie PKO,
– IV sesji Rady Powiatu Kościańskiego,
26.03.2015 – sesji Rady Miejskiej Kościana (uczestniczyli Burmistrz i Zastępca Burmistrza),
27.03.2015 – spotkaniu z Maciejem Morawskim autorem książki „Dwa brzegi. Zapiski weterana zimnej wojny” zorganizowanym przez Dyrektor Biblioteki Raczyńskich
Annę Gruszecką oraz Prezesa Instytutu im. Gen. Stefana „Grota” Roweckiego
dr. hab. Waldemara Handke,
28.03.2015 – Turnieju Osiedli Miasta Kościana w tenisie stołowym o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Kościana zorganizowany przez Radę Osiedla „Wolności”
(uczestniczył Zastępca Burmistrza),
31.03.2015 – Śniadaniu Wielkanocnym zorganizowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy przy Ośrodku Pomocy Społecznej,
– Forum Przedsiębiorczości w ramach Partnerstwa Lokalnego na Rzecz Zatrudnienia zorganizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy i Starostę Kościańskiego,
02.04.2015 – złożeniu wiązanki kwiatów pod pomnikiem Ojca Świętego na Placu Niezłomnych w 10. rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II,
08.04.2015 – spotkaniu z podróżnikiem Arkadym Pawłem Fiedlerem (uczestniczył Zastępca
Burmistrza),
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09.04.2015 – uroczystości rozdania nagród w I Powiatowym Konkursie Czytelniczym „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa – Magiczny świat Tolkiena” zorganizowanym w Zespole Szkół nr 3,
– złożeniu wiązanki kwiatów w lesie w Jarogniewicach w hołdzie pomordowanym
przez hitlerowców pacjentom Szpitala Psychiatrycznego w Kościanie,
10.04.2015 – I etapie konkursu „Bezpieczny Przedszkolak”,
– spotkaniu z okazji jubileuszu 100. urodzin Pani Katarzyny Mejzy,
11.04.2015 – uroczystych obchodach jubileuszu 50–lecia pożycia małżeńskiego Państwa
Zofii i Jerzego Adamskich, Państwa Teresy i Ryszarda Purczyńskich oraz Państwa Marii i Zdzisława Mazantowiczów,
13.04.2015 – złożeniu wiązanki kwiatów na starym Cmentarzu Parafialnym pod Krzyżem
Katyńskim dla uczczenia pamięci zamordowanej przez sowietów elity polskiego
społeczeństwa w 75. rocznicę zbrodni katyńskiej,
– Ogólnym Zebraniu Mieszkańców Osiedla Błonie (uczestniczył Zastępca Burmistrza),
14.04.2015 – Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia
i Studiów Samorządowych w Trzebawiu,
– Ogólnym Zebraniu Mieszkańców Osiedla Gurostwo,
15.04.2015 – Ogólnym Zebraniu Mieszkańców Osiedla Jagiellońskie (uczestniczył Zastępca
Burmistrza),
16.04.2015 – Ogólnym Zebraniu Mieszkańców Osiedla Piastowskie (uczestniczył Zastępca
Burmistrza),
17-18.04.2015 – Centralnych Uroczystościach „Dni Olimpijczyka” zorganizowanych w Racocie przez Polski Komitet Olimpijski Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków
oraz Klub Olimpijczyka (uczestniczył Burmistrz i Zastępca Burmistrza),
– odsłonięciu tablicy pamiątkowej ku czci pomordowanych policjantów Policji
Państwowej Ziemi Kościańskiej połączonej z sesją popularno–naukową pt:
„Kościańscy policjanci Policji Państwowej w służbie Ojczyźnie 1919 – 1945”,
– spotkaniu z zawodnikami Kobry Panią Kamilą Kasperską Mistrzynią Europy w
Trójboju Siłowym Klasycznym i Panem Marcinem Kapała, który zdobył czwarte miejsce podczas Mistrzostw Europy Juniorów w Trójboju Siłowym w kategorii wagowej 83 kg do 23 lat (uczestniczyli Burmistrz i Zastępca Burmistrza),
18-19.04.2015 – LIX i LX Międzynarodowej Wystawie Kotów Rasowych,
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19.04.2015 – koncercie z udziałem Królewskiej Orkiestry Symfonicznej, Chóru Szkolnego
Muza i Anny Tomaszewskiej „Klasyka Mistrzów” zorganizowanym przez Kościański Ośrodek Kultury,
20.04.2015 – Otwartym Zebraniu Mieszkańców Osiedla Śródmieście (uczestniczył Zastępca
Burmistrza),
21.04.2015 – odebraniu wyróżnienia w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany 2015” podczas uroczystej gali obchodów Międzynarodowego
Dnia Ochrony Zabytków zorganizowanych w Białymstoku przez Narodowy
Instytut Dziedzictwa oraz Miasto Białystok (uczestniczyli Burmistrz i Zastępca
Burmistrza),
24.04.2015 – zakończeniu nauki przez uczniów klas trzecich w I Liceum Ogólnokształcącym,
25.04.2015 – IX Zawodach Karate o Puchar Burmistrza Miasta Kościana zorganizowanych
przez Klub Karate GOTTSU KOŚCIAN,
27.04.2015 – Otwartym Zebraniu Mieszkańców Osiedla Gen. Wł. Sikorskiego (uczestniczył
Zastępca Burmistrza),
28.04.2015 – zebraniu Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości,
– Otwartym Zebraniu Mieszkańców Osiedla Konstytucji 3 Maja (uczestniczył Zastępca Burmistrza),
29.04- 02.05.2015 – wyjeździe do miasta partnerskiego Alzey w Niemczech na zaproszenie
burmistrza Alzey z okazji 25-lecia współpracy między Alzey i Kościanem,
01-03.05.2015 – uroczystościach związanych z obchodami 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz uroczystościach towarzyszących (uczestniczyli Burmistrz
i Zastępca Burmistrza),
02.05.2015 – uroczystości z okazji 100. urodzin harcmistrza Floriana Marciniaka (uczestniczył Zastępca Burmistrza),
07.05.2015 – uroczystości z okazji Dnia Bibliotekarza zorganizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Koło w Kościanie,
08.05.2015 – podsumowaniu Powiatowego Konkursu Chemicznego dla uczniów gimnazjów
powiatu kościańskiego pod nazwą „Ciekawe życie twórców chemii” w Zespole
Szkół nr 1,
09.05.2015 – otwarciu sezonu żeglarskiego w 2015 roku zorganizowanym w Dębcu Nowym
przez Kościański Klub Żeglarski,
10.05.2015 – Powiatowym Święcie Strażaków zorganizowanym w Cichowie przez Starostę
Kościańskiego, Komendanta Powiatowego PSP w Kościanie Prezesa Zarządu
11

Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kościanie oraz Burmistrza Krzywinia (uczestniczył Zastępca Burmistrza).
IV. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto umowy:
1) z Firmą Raszewski i Syn R. Raszewski z Konina na przebudowę sygnalizacji świetlnej na
skrzyżowaniu ulic Poznańska – Gostyńska – Piłsudskiego – Grodziska w Kościanie za
kwotę 153 750,00 zł,
2) z firmą Usługi Budowlane E. Budzińska, Wola Podłężna, Konin na utrzymanie terenów
zieleni miejskiej w Kościanie na okres 22 miesięcy od dnia podpisania umowy za kwotę
186.999,99 zł.
Burmistrz
Miasta Kościana
(-) Michał Jurga
Kościan, 12.05.2015 r.
Tamara Turek
Opracowanie:
Biuro Rady
we współpracy z Wydziałem Organizacyjnym,
oraz Biurem Zamówień Publicznych.
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