Informacja o pracy Burmistrza Miasta Kościana w okresie międzysesyjnym
I. W okresie międzysesyjnym wydane zostały zarządzenia:
1) nr 182/16 z dnia 08.03.2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie. Ustawa
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w art. 36a ust. 6 zobowiązuje organ prowadzący do powołania komisji konkursowej, której skład ściśle określa ta ustawa. W związku
z konkursem na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie, ogłoszonym 17 lutego 2016 r. przez Burmistrza Miasta Kościana, podmioty uprawnione do wskazania
przedstawicieli do komisji dokonały pisemnego zgłoszenia. Zarządzeniem powołano komisję konkursową w składzie T. Turek, Ł. Postaremczak, I. Tomczak - przedstawiciele
Burmistrza, M. K. Jurkiewicz, J. B. Jerszyński - przedstawiciele Wielkopolskiego Kuratora
Oświaty, L. Napierała - przedstawiciel Rady Pedagogicznej, K. Kuta - przedstawiciel Rady Rodziców, L. Rowińska - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego, E. Chrzanowska - przedstawiciel NSZZ „Solidarność” w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Kościanie oraz wyznaczono Irenę Tomczak na
przewodniczącą komisji;
2) nr 183/16 z dnia 11.03.2016 r. w sprawie ustalenia niższej ceny za korzystanie z lodowiska
i wypożyczalni łyżew w okresie od 11.03.2016 r. do 31.03.2016 r. Zarządzeniem wprowadzono promocyjne ceny do cennika usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Kościanie dla dzieci i młodzieży z ważną legitymacją szkolną, zamieszkałych na terenie powiatu kościańskiego, w okresie od 11.03.2016 r. do 31.03.2016 r. w godzinach od 8.00 do 20.00. Wstęp na lodowisko w Kościanie ustalono na 3,00 zł za 45 minut, a wypożyczenie łyżew 4,00 zł. Dzieci w wieku przedszkolnym, to jest od 3 do 6 lat
korzystały z lodowiska bezpłatnie;
3) nr 184/16 z dnia 15.03.2016 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. Zarządzeniem wyznaczono Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego oraz upoważniono Mirosławę Lubińską Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie do prowadzenia postępowań
w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji;
4) nr 185/16 z dnia 15.03.2016 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczenia wychowawczego. Zarządzenie dotyczy upoważnienia
Sylwii Grupińskiej – Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, na
wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, do prowadzenia postępowań

w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji;
5) nr 186/16 z dnia 15.03.2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczenia wychowawczego. Zarządzeniem
upoważniono Magdalenę Będkowską - Kierownika Działu Realizacji Świadczeń Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kościanie, na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kościanie, do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego,
a także do wydawania w tych sprawach decyzji;
6) nr 187/16 z dnia 15.03.2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczenia wychowawczego. Zarządzeniem
upoważniono Jagodę Flis – pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, na
wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, do prowadzenia postępowań
w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji;
7) nr 188/16 z dnia 15.03.2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań z wyłączeniem wydawania decyzji. Zarządzeniem upoważniono pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie Zuzannę Winkler-Nyk, Anetę Tomiak, Julitę Małyszek, Magdalenę Narożną, Kingę Piesyk do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego z wyłączeniem wydawania decyzji;
8) nr 189/16 z dnia 15.03.2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań z wyłączeniem wydawania decyzji. Zarządzeniem upoważniono pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie Zuzannę Winkler-Nyk, Anetę Tomiak, Julitę Małyszek, Magdalenę Narożną, Jagodę Flis do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, podejmowania działań wobec dłużników z wyłączeniem
wydawania decyzji;
9) nr 190/16 z dnia 21.03.2016 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady
Miejskiej Kościana podjętych na XIII sesji w dniu 17 marca 2016 r. Zarządzeniem przekazano naczelnikom wydziałów, kierownikom biur Urzędu Miejskiego, dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych do realizacji uchwały Rady podjęte na XIII sesji oraz
wskazano termin złożenia sprawozdania z wykonania;
10) nr 191/16 z dnia 23.03.2016 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie. Zarządzeniem zatwierdzono konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie, przeprowadzonego przez komisję konkursową
w dniu 22 marca 2016 roku. W wyniku postępowania konkursowego kandydatką na stanowisko dyrektora została p. Emilia Grajewska-Banaszak;
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11) nr 192/16 z dnia 23.03.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, którego
przedmiotem jest wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku
do lat 3 na terenie Gminy Miejskiej Kościan. Zarządzenie dotyczy ogłoszenia otwartego
konkursu ofert, którego przedmiotem jest wybór dziennych opiekunów sprawujących
opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Miejskiej Kościan. Wyłonienie
dziennego opiekuna następuje w drodze otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego na
zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert stanowiące załącznik do
zarządzenia zawiera informacje o rodzaju zadania, wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania, zasadach przyznawania dotacji, terminie składania
ofert, terminach i warunkach realizacji zadania, trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie dokonywania wyboru ofert do realizacji;
12) nr 193/16 z dnia 30.03.2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kościan za 2015 rok. Zarządzenie dotyczy przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kościan za 2015 rok stosownie do zapisów ustawy o finansach publicznych, która
nakłada na Burmistrza Miasta Kościana obowiązek przedłożenia w terminie do 31 marca
roku następującego po roku budżetowym Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu;
13) nr 194/16 z dnia 30.03.2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdań finansowych za 2015
rok i informacji o stanie mienia Gminy Miejskiej Kościan. Zarządzenie dotyczy przedstawienia Radzie Miejskiej Kościana sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej
Kościan za 2015 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2015 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 2015 roku. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia
2009 roku nakłada obowiązek na Burmistrza Miasta Kościana przedłożenia w terminie do
dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym Radzie Miejskiej Kościana sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, które zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięcia rachunków budżetu Gminy Miejskiej w szczegółowości
nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Nakłada również obowiązek wynikający z art.
265 pkt 2 i art. 267 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, przedłożenia Radzie sprawozdania za 2015
rok przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjny,
Kościański Ośrodek Kultury, Miejską Bibliotekę Publiczną w Kościanie oraz Muzeum
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Regionalne w Kościanie. Z art. 267 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy wynika też obowiązek przedłożenia informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;
14) nr 195/16 z dnia 31.03.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. Zarządzeniem zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu o kwotę 13.328,00 zł
w związku z wprowadzeniem dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu urn przezroczystych. Zwiększono planowane
dochody i wydatki budżetu o kwotę 18.235,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zasiłki okresowe. Zwiększono
planowane dochody i wydatki budżetu o kwotę 4.120.133,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Przeniesiono planowane wydatki między paragrafami i rozdziałami w ramach działów: „Transport i łączność”, „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, „Oświata i wychowanie”,
„Ochrona zdrowia”, Edukacyjna opieka wychowawcza” i „Kultura fizyczna”. Dokonano
przesunięć między paragrafami w ramach działu „Ochrona zdrowia”, 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 alko-holowych i narkomanii”. W wyniku podziału rezerwy ogólnej
zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 8.056,28 zł, w tym w dziale 801 „Oświata
i wychowanie” o kwotę 8.000,00 zł w celu przeprowadzenia ekspertyzy PPOŻ w Samorządowym Przedszkolu nr 3 i Samorządowym Przedszkolu nr 4 w Kościanie, w dziale 852
„Pomoc społeczna” o kwotę 56,28 zł w związku ze zwrotem dotacji z 2015 r., która była
przeznaczona na realizację zadania dotyczącego ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny dla
rodzin wielodzietnych;
15) nr 196/16 z dnia 04.04.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali biurowych do wynajęcia znajdujących się w budynku nr 1 zlokalizowanym przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat. Zarządzenie dotyczy ogłoszenia wykazu
lokali biurowych przeznaczonych do wynajęcia, w trybie bezprzetargowym na okres do
3 lat dla Programu 500+ w budynku nr 1 na parterze o pow. 22,70 m² (pom. nr 9) i o pow.
17,10 m² (pom. nr 10);
16) nr 197/16 z dnia 06.04.2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Kościanie. Zgodnie z regulacją zawartą art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach
gminnych, w przypadku umiejscowienia straży gminnej w strukturach urzędu gminy
szczegółową strukturę organizacyjną straży określa regulamin straży nadany przez Burmi-
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strza. Dotychczas funkcjonujący Regulamin Straży Miejskiej w Kościanie nadany uchwałą
Rady Miejskiej Kościana został uchylony przez ten organ;
17) nr 198/16 z dnia 06.04.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali biurowych do wynajęcia znajdujących się w budynku nr 1 zlokalizowanym przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat. Zarządzenie dotyczy ogłoszenia wykazu
lokali biurowych przeznaczonych do wynajęcia, w trybie bezprzetargowym na okres do
3 lat w budynku nr 1 o łącznej powierzchni użytkowej na parterze - 80,25 m², I piętrze 21,35m², II piętrze - 10,32 m². Na powyższe Rada Miejska Kościana wyraziła zgodę
uchwałą nr XIII/145/16 z dnia 17.03.2016 r.;
18) nr 199/16 z dnia 06.04.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej
do sprzedaży. Zarządzenie dotyczy ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej
o pow. 0,0998 ha położonej w strefie peryferyjnej miasta Kościana przy ul. Jesionowej
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej na podstawie uchwały nr
XXIX/304/09 Rady Miejskiej Kościana z dnia 26 maja 2009 roku;
19) nr 200/16 z dnia 06.04.2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół
nr 4 w Kościanie. Zarządzenie dotyczy powierzenia p. Emilii Grajewskiej-Banaszak stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie na okres od 1 maja 2016 r. do 31 sierpnia 2020 roku;
20) nr 201/16 z dnia 12.04.2016 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania miejskiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w mieście Kościanie.
Zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin,
Szef Obrony Cywilnej Miasta Kościana zobowiązany jest do tworzenia na terenie miasta
Kościana zintegrowanego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania, zwanego Systemem Ostrzegania i Alarmowania (SOA). W celu ujednolicenia organizacji systemu wczesnego ostrzegania i systemu wykrywania i alarmowania na szczeblu
wojewódzkim Wojewoda Wielkopolski w zarządzeniu nr 60/16 z dnia 10 lutego 2016 r.
określił sposób przygotowania i zapewnienia działania wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w województwie wielkopolskim;
21) nr 202/16 z dnia 12.04.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych
przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym na okres do 3 lat. Zarządzeniem ogłoszono wykaz nieruchomości gruntowych położonych przy Al. Koszewskiego
(200 m²) i w parku przy Pl. Wolności (150 m²) przeznaczonych do wydzierżawienia pod
ogródki letnie w trybie przetargowym na okres do 3 lat;
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22) nr 203/16 z dnia 12.04.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej
przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do roku. Zarządzeniem ogłoszono wykaz nieruchomości gruntowych (50 m²) położonych w Kościanie na
Wałach Żegockiego przeznaczonych do wydzierżawienia pod ogródek letni i handel w trybie bezprzetargowym na okres do roku;
23) nr 204/16 z dnia 12.04.2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 rok. Do organu prowadzącego wpłynęły wnioski dyrektorów
szkół i przedszkoli do planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na
2016 rok, określające wysokość odpisu na doskonalenie zawodowe nauczycieli na poziomie 0,5 % rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
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, co niniejszym uczyniono w powyższym zarządzeniu;
24) nr 205/16 z dnia 12.04.2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert, którego przedmiotem jest wybór dziennych opiekunów.
Zarządzeniem powołano przedstawicieli organu wykonawczego w składzie: T. Turek –
przewodnicząca komisji, I. Tomczak, Ł. Postaremczak – członkowie do komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert, którego przedmiotem jest wybór dziennych opiekunów. Do zadań komisji należy weryfikacja złożonych
ofert pod względem formalnym i merytorycznym, przedstawienie Burmistrzowi propozycji
wyboru kandydatów na dziennych opiekunów.
II. W okresie sprawozdawczym podejmowane były czynności i decyzje związane z realizacją
budżetu 2016 r., przygotowaniem sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r., bieżącymi
zadaniami miasta, realizacją uchwał Rady Miejskiej i przygotowaniem materiałów na sesję
Rady Miejskiej.
III. W okresie od 1 marca 2016 r. do 10 kwietnia 2016 r. wziąłem udział w następujących spotkaniach:
03.03.2016 – podsumowaniu etapu powiatowego XX Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce i wręczeniu nagród laureatom,
04.03.2016 – posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
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09.03.2016 – wręczeniu nagród oraz dyplomów laureatom IV Powiatowego Konkursu Ortograficznego Języka Angielskiego „How do you spell it?” zorganizowanego w Zespole Szkół nr 3 (uczestniczył Zastępca Burmistrza),
10.03.2016 – wręczeniu nagród laureatom konkursu rysunkowego „W trosce o twoje bezpieczeństwo” zorganizowanego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
12.03.2016 – V Turnieju Samorządowym w Halowej Piłce Nożnej zorganizowanym w Racocie przez Gminę Kościan (uczestniczył Zastępca Burmistrza),
14.03.2016 – posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia,
– posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych (uczestniczyli Burmistrz i Zastępca
Burmistrza),
15.03.2016 – posiedzeniu Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska (uczestniczyli
Burmistrz i Zastępca Burmistrza),
16.03.2016 – uroczystości rozdania nagród laureatom Powiatowego Konkursu Recytatorskiego
dla uczniów klas drugich szkół podstawowych zorganizowanego przez Zespół
Szkół nr 3,
– posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów (uczestniczyli Burmistrz i Zastępca
Burmistrza),
17.03.2016 - sesji Rady Miejskiej (uczestniczyli Burmistrz i Zastępca Burmistrza),
18.03.2016 – XVIII Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej nt. „Młodzież Zapobiega Pożarom” zorganizowanym w Nietążkowie przez Starostę Kościańskiego, Burmistrza
Śmigla, Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych oraz Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie,
– XXII Konkursie o Tytuł Mistrza Ortografii Szkół Podstawowych Powiatu Kościańskiego zorganizowanym w Zespole Szkół nr 4 (uczestniczył Zastępca Burmistrza),
– spotkaniu z okazji jubileuszu 30-lecia Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło Nr 2,
– Walnym Zebraniu Sprawozdawczym członków Stowarzyszenia Oświatowego im.
Dezyderego Chłapowskiego (uczestniczył Zastępca Burmistrza),
19.03.2016 – wręczeniu medali z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego Państwa
Władysławy i Czesława Walenciaków, Państwa Kazimiery i Zbigniewa Romanowskich oraz Państwa Reginy i Franciszka Kaczmarków,
– koncercie Inauguracyjnym w ramach IV Festiwalu Muzyki Chóralnej Józefa Surzyńskiego zorganizowanym przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie z Muzyką do
Ludzi,
7

22.03.2016 – posiedzeniu Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów
Selekt w Rostarzewie,
23.03.2016 – IX Turnieju Tańca o „Złotą Nutkę” zorganizowanym w Zespole Szkół Specjalnych pod patronatem Starosty Kościańskiego,
24.03.2016 – XIV Wielkanocnym Turnieju Ziemi Kościańskiej w piłce nożnej klas IV zorganizowanym w Starych Oborzyskach (uczestniczyli Burmistrz i Zastępca Burmistrza),
– uroczystym Śniadaniu Wielkanocnym zorganizowanym przez Środowiskowy
Dom Samopomocy przy Ośrodku Pomocy Społecznej,
29.03.2016 – posiedzeniu Rady Osiedla Gurostwo (uczestniczył Zastępca Burmistrza),
01.04.2016 – finale IV edycji powiatowego konkursu „Złote pióro Kolberga”, czyli zmagania
z ortografią zorganizowanym w I Liceum Ogólnokształcącym,
02.04.2016 – wręczeniu medali z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego Państwa
Alicji i Andrzeja Kaliszewskich, Państwa Teresy i Bogdana Plackowskich, Państwa Danuty i Edwarda Grafów oraz Państwa Joanny i Józefa Abraszkiewiczów,
04.04.2016 – posiedzeniu Rady Osiedla Piastowskie (uczestniczył Zastępca Burmistrza),
08.04.2016 – uroczystości wręczenia nagród laureatom II Powiatowego Konkursu Czytelniczego „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa” zorganizowanej przez Zespół
Szkół nr 3,
– otwarciu Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Adama Szłapki (uczestniczyli Burmistrz i Zastępca Burmistrza),
09.04.2016 – Wiosennych biegach przełajowych zorganizowanych przez Szkolny Klub Sportowy „JANTAR” Racocie,
– Turnieju w tenisie stołowym.
IV. W okresie międzysesyjnym nie zawarto umów wynikających z Prawa zamówień publicznych.
Burmistrz
Miasta Kościana
(-) Michał Jurga
Kościan, 12.04.2016 r.
Tamara Turek

Opracowanie:
Biuro Rady
we współpracy z Wydziałem Organizacyjnym,
oraz Biurem Zamówień Publicznych.
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