Informacja o pracy Burmistrza Miasta Kościana w okresie międzysesyjnym
I. W okresie międzysesyjnym wydane zostały zarządzenia:
1) nr 73/15 z dnia 13.05.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej
do wydzierżawienia. Zarządzenie dotyczy ogłoszenia wykazu nieruchomości o pow. 3,33
m² przeznaczonej do wydzierżawienia pod usytuowanie schodów wejściowych do budynku od strony ul. Szewskiej;
2) nr 74/15 z dnia 13.05.2015 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 wydzierżawienie gruntu pod stoiska handlowe na okres 2 dni z okazji XXIX Dni Kościana na Rynku
i ul. Wrocławskiej oraz wynajem na okres do 3 lat lokali użytkowych i powierzchni magazynowych położonych w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2;
3) nr 75/15 z dnia 13.05.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej
do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej na okres do 3 lat. Zarządzenie dotyczy
ogłoszenia wykazu nieruchomości o pow. 9,00 m² przeznaczonej do wydzierżawienia pod
ocieplenie bloku (na grubość styropianu ocieplającego budynek mieszkalny) Wspólnoty
Mieszkaniowej przy ul. Kosynierów;
4) nr 76/15 z dnia 22.05.2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok. Zarządzeniem zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu o kwotę 18.120,00 zł
w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego
z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych
powołanych do przeprowadzenia głosowania w dniu 24 maja 2015 r. w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Przeniesiono planowane wydatki między paragrafami
w ramach działów: „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa” oraz „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”.
W związku ze zwiększeniem wydatków na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jst o kwotę 0,02 zł, dokonano zmian w załączniku pn. „Wydatki na
programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze
źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”. W wyniku podziału rezerwy ogólnej
zwiększono plan wydatków o kwotę 0,02 zł w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale
75862 „Program Operacyjny Kapitał Ludzki” w związku z pismem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu nr WUP XXVII/119/922/12.44/2014 z dnia 12.05.2015r. w sprawie

zwrotu niewykorzystanych środków europejskich na koniec okresu realizacji projektu „Na
miejsca! Do życia gotowi! Start!”;
5) nr 77/15 z dnia 25.05.2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 109/11 Burmistrza Miasta
Kościana z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zarządzeniem odwołano Panią Kornelię Romanowską - Suwiczak z funkcji członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie i w jej miejsce powołano Pana Przemysława Rajcha jako przedstawiciela Prokuratury Rejonowej w Kościanie w związku z pismem o zmianie zarządzenia
Prokuratora Rejonowego w Kościanie w sprawie podziału czynności prokuratorów Prokuratury Rejonowej w Kościanie, zgodnie z którym do pracy w zespole wskazano prokuratora Przemysława Rajcha;
6) nr 78/15 z dnia 26.05.2015 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych na VI sesji w dniu 21 maja 2015 r. Zarządzeniem przekazano
naczelnikom wydziałów, kierownikom biur Urzędu Miejskiego, dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych do realizacji uchwały Rady podjęte na VI sesji oraz wskazano termin złożenia sprawozdania z ich wykonania;
7) nr 79/15 z dnia 29.05.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. Zarządzeniem zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu o kwotę 10.076,00 zł
w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu o kwotę 1.218,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania. Przeniesiono planowane wydatki
między paragrafami w ramach działów: „Administracja publiczna”, „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, „Oświata i wychowanie”, „Pomoc społeczna” oraz
„Kultura fizyczna”. W ramach działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” przeniesiono planowane wydatki między jednostkami, tj. z Urzędu Miejskiego do szkół i do Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kościanie z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej
dla uczniów. 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 12.667,00 zł w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Kościanie w dziale 852 „Pomoc społeczna” z przeznaczeniem na
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pokrycie kosztów komorniczych od prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych;
8) nr 80/15 z dnia 01.06.2015 r. w sprawie przyznania Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia św.
Wincentego a Paulo – Dom Zakonny w Kościanie Nagrody Miasta Kościana „KOŚCIAN
DZIĘKUJE’’;
9) nr 81/15 z dnia 09.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia programu kontroli Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie. Rada Miejska Kościana w § 3 uchwały nr VI/52/15 z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie przeprowadzenia oceny i kontroli Ośrodka Rehabilitacyjnego za rok
2014 upoważniła Burmistrza Miasta Kościana do zatwierdzenia programu kontroli. Zarządzenie jest wypełnieniem zapisu tejże uchwały.
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 11 maja 2015 r. do 07 czerwca 2015 r. wziąłem udział w następujących
spotkaniach:
11.05.2015 – inauguracyjnym posiedzeniu „Rady Biznesu” zorganizowanym przez Starostę Kościańskiego,
12.05.2015 – III Zawodach w darta im. Wilhelma Tella zorganizowanych przez Stowarzyszenie „Jesteśmy Wśród Was” oraz Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie,
– rozdaniu nagród laureatom Powiatowego Konkursu Matematycznego dla
Uczniów Klas Pierwszych Gimnazjum zorganizowanego w Zespole Szkół nr
3,
– uroczystości poświęconej pomysłodawczyni i założycielce szkoły pt. Wspomnienie dr Krystyny Winowicz w pierwszą rocznicę śmierci zorganizowanej
przez Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. ks. dra Józefa Surzyńskiego
(uczestniczył Zastępca Burmistrza),
14-15.05.2015 – targach pt. „Więcej światła” zorganizowanych przez ENEA Oświetlenie
sp. z o.o.,
16.05.2015 – zebraniu przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kościanie,
– wernisażu wystawy „Ptaki ziemi kościańskiej w obiektywie Jacka Olejniczaka” zorganizowanej w ramach IV Kościańskiej Nocy Muzeów przez Muzeum Regionalne im. dr. Henryka Florkowskiego,
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18.05.2015 – spotkaniu starostów subregionu leszczyńskiego, burmistrzów miast powiatowych i Prezydenta Miasta Leszna dotyczącym współpracy samorządów
w ramach byłego województwa leszczyńskiego zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Gostyniu (uczestniczył Zastępca Burmistrza),
– posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych (uczestniczyli Burmistrz i Zastępca Burmistrza),
19.05.2015 – zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” zorganizowanym w Granowie,
– spotkaniu poświęconym budowie wschodniej obwodnicy Kościana zorganizowanym przez Wójta Gminy Kościan oraz Burmistrza Miasta Kościana,
– posiedzeniu Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska (uczestniczyli Burmistrz i Zastępca Burmistrza),
20.05.2015 – posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów (uczestniczyli Burmistrz i Zastępca Burmistrza),
21.05.2015 – VI sesji Rady Miejskiej Kościana (uczestniczyli Burmistrz i Zastępca Burmi strza),
22.05.2015 – obchodach XIV Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej pod hasłem
„Bądźmy razem” zorganizowanych przez Stowarzyszenie „Dać Pomoc”
wraz z placówkami z Powiatu Kościańskiego działającymi na rzecz osób
niepełnosprawnych, Gminę Miejską Kościan, Powiat Kościański, Gminę
Kościan, Miasto i Gminę Śmigiel, PFRON oraz Centrum Wolontariatu,
– zakończeniu trzeciego z sześciu etapów XXIII Międzynarodowego Wyścigu
Kolarskiego „Bałtyk – Karkonosze Tour” w Tarnowie Podgórnym (uczestniczył Zastępca Burmistrza),
26.05.2015 – konferencji pt. „Wielkopolska obywatelska – Wielkopolska europejska. 25
lat samorządności” zorganizowanej w Poznaniu przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka,
27.05.2015 – VI sesji Rady Powiatu Kościańskiego,
– złożeniu wiązanek kwiatów na grobach pierwszego w niepodległej Polsce
Burmistrza Miasta Kościana Stanisława Koszewskiego oraz pierwszego
Przewodniczącego Rady Miejskiej Kościana Stanisława Nowakowskiego
oraz pierwszego Przewodniczącego Rady Miejskiej Kościana odrodzonego
samorządu Kazimierza Mizerki,
30.05.2015 – uroczystych obchodach 25 – lecia samorządu zorganizowanych przez Urząd
Gminy w Kościanie,
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01.06.2015 – obchodach „Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki” zorganizowanych przez
Komendanta Powiatowego Policji wraz z koordynatorami ogólnopolskiego
Programu PaT,
– Szkolnym Festynie zorganizowanym przez Zespół Szkół nr 2,
– XIV Wieczornych Biegach Stammowskich zorganizowanych przez Zespół
Szkół nr 3 (uczestniczył Zastępca Burmistrza),
02.06.2015 – XIII Wieloboju Sprawnościowym pt. „Edukacja ku bezpieczeństwu powszechnemu”,
03.06.2015 – konferencji poświęconej Odnawialnym Źródłom Energii „Postaw na Słońce” zorganizowanej przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych,
– posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
05.06.2015 – uroczystej sesji Rady Miejskiej Kościana inaugurującej obchody XXIX Dni
Kościana połączonych z obchodami 25 – lecia odrodzonego samorządu
(uczestniczyli Burmistrz i Zastępca Burmistrza),
05-07.06.2015 – uroczystościach związanych z obchodami Dni Kościana (uczestniczyli
Burmistrz i Zastępca Burmistrza),
06.06.2015 – uroczystej sesji Rady Miejskiej Czempinia,
07.06.2015 – VII Turnieju Piłki Ręcznej o Puchar Braci Jureckich.
IV. W okresie międzysesyjnym nie zawarto umów wynikających z Prawa zamówień publicznych.
Burmistrz
Miasta Kościana
(-) Michał Jurga
Kościan, 9.06.2015 r.
Tamara Turek
Opracowanie:
Biuro Rady
we współpracy z Wydziałem Organizacyjnym,
oraz Biurem Zamówień Publicznych.
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