Informacja o pracy Burmistrza Miasta Kościana w okresie międzysesyjnym
I. W okresie międzysesyjnym wydane zostały zarządzenia:
1) nr 206/16 z dnia 19.04.2016 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa
pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości. Zarządzenie
dotyczy niewykonania prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych działek gruntu o
pow. 0,0790 ha, 0,0782 ha i 0,0768 ha położonych przy ul. Jerzego Fellmanna. 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;
2) nr 207/16 z dnia 19.04.2016 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa
pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości. Zarządzenie
dotyczy niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego
niezabudowanej działki gruntu o pow. 0.09.08 ha położonej w Kościanie przy ul. Władysława Radomskiego. 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;
3) nr 208/16 z dnia 22.04.2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert,
którego przedmiotem był wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi
w wieku do lat 3 na terenie Gminy Miejskiej Kościan. W wyniku otwartego konkursu ofert
ogłoszonego zarządzeniem nr 192/16 z dnia 23 marca 2016 r., którego przedmiotem był
wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie
Gminy Miejskiej Kościan zostały wybrane trzy oferty złożone przez: p. Urszulę Kortus,
p. Justynę Sroczyńską, p. Monikę Szwajerek. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przez
dziennych opiekunów na terenie Gminy Miejskiej Kościan wynosi w 2016 roku 74.000,00
złotych. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert zamieszczona została na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego Kościana www.koscian.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Kościana;
4) nr 209/16 z dnia 29.04.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. Zarządzeniem zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu o kwotę 1.952,94 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 gminę za pierwszy
okres płatniczy 2016 roku. Zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu o kwotę
412,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa
z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.
Zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu o kwotę 2.500,00 zł w związku
z zwiększeniem dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. Zwiększono planowane
dochody i wydatki budżetu o kwotę 914,00 zł w związku z zwiększeniem dotacji celowej
przekazanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
Zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu o kwotę 95.205,00 zł w związku
z zwiększeniem dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie
z ustawą o systemie oświaty. Przesunięto planowane dochody i wydatki budżetu w kwocie
46.027,00 zł między rozdziałami z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia
zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Przesunięto planowane
dochody i wydatki budżetu w kwocie 4.156.921,00 zł między rozdziałami w związku ze
zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Wprowadzone
zmiany związane są z rozwiązaniami wynikającymi z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Przeniesiono planowane wydatki między paragrafami i rozdziałami
w ramach działów: „Administracja publiczna”, „Oświata i wychowanie”, „Ochrona zdrowia”, „Pomoc społeczna”, „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, „Edukacyjna opieka wychowawcza” i „Kultura fizyczna”. Dokonano przesunięć między rozdziałami
w ramach działu „Pomoc społeczna”. Zmiana dotyczyła zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych w budynku nr 1 – obiekt przy ul. Bernardyńska 2
w związku z realizacją zadania Rodzina 500 Plus”. W związku z ww. zmianą zmienił się
załącznik do uchwały pn.: ”Wydatki majątkowe”. 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

2

i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii”;
5) nr 210/16 z dnia 04.05.2016 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady
Miejskiej Kościana podjętych na XIV sesji w dniu 28 kwietnia 2016 r. Zarządzeniem przekazano naczelnikom wydziałów, kierownikom biur Urzędu Miejskiego, dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych do realizacji uchwały Rady podjęte na XIV sesji
oraz wskazano termin złożenia sprawozdania z wykonania;
6) nr 211/16 z dnia 05.05.2016 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa
pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości. Zarządzenie
dotyczy niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego
niezabudowanej działki gruntu o pow. 0,0850 ha położonej w Kościanie przy ul. Tadeusza
Nowaka. 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;
7) nr 212/16 z dnia 17.05.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. Zarządzeniem zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu o kwotę 40.032,00 zł
w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie
z ustawą o pomocy społecznej – za okres od stycznia do kwietnia 2016 roku dla Środowiskowego Domu Samopomocy. Zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu o kwotę
914,00 zł w związku z zwiększeniem dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa
z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę
tego zadania, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Zwiększono planowane dochody
i wydatki budżetu o kwotę 53.040,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. Przeniesiono planowane wydatki między paragrafami
i rozdziałami w ramach działów: „Transport i łączność”, „Administracja publiczna”,
„Oświata i wychowanie”, „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” 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 2016 roku”. W wyniku podziału
rezerwy ogólnej zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 23.300,00 zł, w tym w dziale
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600 „Transport i łączność” o kwotę 20.000,00 zł, w związku ze zwiększonymi potrzebami
w zakresie usług drogowych oraz remontów na drogach, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 3.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup mebli dziecięcych do sali dzieci 5letnich w Samorządowym Przedszkolu nr 3;
8) nr 213/16 z dnia 18.05.2016 r. w sprawie przyznania Panu Stefanowi Józefowiczowi Nagrody Miasta Kościana „KOŚCIAN DZIĘKUJE”. W dowód uznania za wieloletnie propagowanie sportu i rekreacji oraz zaangażowanie w organizację życia sportowego miasta
przyznano Panu Stefanowi Józefowiczowi statuetkę „KOŚCIAN DZIĘKUJE”;
9) nr 214/16 z dnia 18.05.2016 r. w sprawie przyznania Panu Janowi Ludwiczakowi Nagrody
Miasta Kościana „KOŚCIAN DZIĘKUJE”. W dowód uznania za działalność społeczną na
rzecz sportu oraz finansowe wspieranie sportu w Kościanie przyznano Panu Janowi Ludwiczakowi statuetkę „KOŚCIAN DZIĘKUJE”;
10) nr 215/16 z dnia 18.05.2016 r. w sprawie przyznania Państwowej Szkole Muzycznej
I stopnia im. ks. dra Józefa Surzyńskiego w Kościanie Nagrody Miasta Kościana
„KOŚCIAN DZIĘKUJE”. W dowód uznania za szczególne zaangażowanie w kształcenie
muzyczne dzieci i młodzieży oraz dodatkową działalność artystyczną przyznaję Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. ks. dra Józefa Surzyńskiego w Kościanie statuetkę
„KOŚCIAN DZIĘKUJE”;
11) nr 216/16 z dnia 18.05.2016 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa
pierwokupu prawa własności zabudowanej nieruchomości. Postanowiono nie wykonać
prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności zabudowanej działki gruntu o pow.
0,0550 ha, położonej w Kościanie przy ul. Rynek 16. Analiza cen transakcyjnych wynikających z umów zawartych na terenie Gminy Miejskiej Kościan pozwoliła na ustalenie, że
umówiona przez strony cena sprzedaży nie odbiega od cen rynkowych osiągniętych na
rynku nieruchomości za nieruchomości podobne pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.
Wykonanie prawa pierwokupu nie było uzasadnione ze względów ekonomicznych;
12) nr 217/16 z dnia 18.05.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Ogłoszono wykaz nieruchomości gruntowych o pow. 0,3786 ha,
0,2517 ha i 0,1335 ha położonych przy drodze krajowej nr 5 przeznaczonych do sprzedaży
na podstawie uchwał Rady Miejskiej Kościana nr XXIX/306/14 z dnia 23.01.2014 r. oraz
XIII/144/16 z dnia 17.03.2016 r.
II. W okresie sprawozdawczym podejmowane były czynności i decyzje związane z realizacją
budżetu 2016 r., bieżącymi zadaniami miasta, realizacją uchwał Rady Miejskiej i przygotowaniem materiałów na sesję Rady Miejskiej.
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III. W okresie od 11 kwietnia 2016 r. do 15 maja 2016 r. wziąłem udział w następujących spotkaniach:
11.04.2016 – XVII uroczystej sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zorganizowanej z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski w Poznaniu,
12.04.2016 – pracach komisji III edycji konkursu „Bezpieczny Przedszkolak” zorganizowanego w Zespole Szkól nr 2,
13.04.2016 – złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy pod Krzyżem Katyńskim na Starym
Cmentarzu dla uczczenia, w 76. rocznicę, pamięci zamordowanej przez sowietów elity polskiego społeczeństwa,
16.04.2016 – jubileuszowym świętowaniu z okazji 1050-lecia Chrztu Polski zorganizowanym w Poznaniu przez Metropolię Poznańskiego,
16-17.04.2016 – Międzynarodowej Wystawie Kotów Rasowych zorganizowanej w Zespole
Szkół nr 4 (uczestniczył Zastępca Burmistrza),
17.04.2016 – IV Festiwalu Muzyki Chóralnej Józefa Surzyńskiego zorganizowanym przez
Stowarzyszenie „Z muzyką do ludzi”,
18.04.2016 – podsumowaniu konkursu powiatowego „O złote pióro Mistrza Ortografii”
zorganizowanego w Zespole Szkół nr 1,
19.04.2016 – podsumowaniu konkursu powiatowego „Jestem Mistrzem Matematyki” zorganizowanego w Zespole Szkół nr 1,
20.04.2016 – zakończeniu i ogłoszeniu wyników „XX Ogólnopolskiego Młodzieżowego
Turnieju Motoryzacyjnego” dla uczniów szkól średnich zorganizowanego przez Komendę
Powiatową Policji,
21.04.2016 – zakończeniu i ogłoszeniu wyników „XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” dla uczniów szkół podstawowych zorganizowanego
przez Komendę Powiatową Policji,
22.04.2016 – zakończeniu i ogłoszeniu wyników „XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” dla uczniów gimnazjów zorganizowanego przez Komendę Powiatową Policji,
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– zjeździe Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej
Polskiej zorganizowanym w Kokorzynie,
25.04.2016 – uroczystości wręczenia nagród w II Powiatowym Konkursie Matematycznym
dla uczniów klas trzecich gimnazjum „Matematyka w zastosowaniach” zorganizowanym
w Zespole Szkół nr 2,
– posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych (uczestniczyli Burmistrz i Zastępca Burmistrza),
26.04.2015 – podsumowaniu i wręczeniu nagród laureatom konkursu powiatowego pt.:
„Dopalacze niszczą życie” zorganizowanego przez Komendę Powiatową Policji,
– zakończeniu rozgrywek II ligi koszykówki mężczyzn w sezonie 2015/2016 zorganizowanym przez Zarząd BC OBRA Kościan (uczestniczył Zastępca Burmistrza),
– posiedzeniu Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska (uczestniczyli Burmistrz i Zastępca Burmistrza),
27.04.2016 – zakończeniu konkursu geograficznego pod hasłem: „Znamy wszystkie stolice
świata” zorganizowanego przez Szkołę Podstawową w Starym Luboszu,
– posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów (uczestniczyli Burmistrz i Zastępca Burmistrza),
28.04.2016 – sesji Rady Miejskiej Kościana (uczestniczyli Burmistrz i Zastępca Burmistrza),
29.04.2016 – uroczystym oddaniu po generalnym remoncie do ponownego użytku Oddziału
Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
01-03.05.2016 – imprezach związanych z obchodami Święta 1 Maja, 2 Maja i 3 Maja
(uczestniczyli Burmistrz i Zastępca Burmistrza),
03.05.2016 – zakończeniu Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego o nagrodę Prezesa Kościańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z okazji Święta Konstytucji 3 Maja zorganizowanego
przez UKS KSM Tęcza (uczestniczył Zastępca Burmistrza),
05.05.2016 – uroczystości wręczenia nagród laureatom II Powiatowego Konkursu o tytuł
„Mistrza Teologii” dla uczniów gimnazjum zorganizowanej w Zespole Szkół nr 2,
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– wręczeniu nagród laureatom Konkursu matematycznego zorganizowanego w Zespole
Szkół nr 3 (uczestniczył Zastępca Burmistrza),
06.05.2016 – podsumowaniu i wręczeniu nagród laureatom Powiatowego Konkursu Biologicznego pod nazwą „Z Biologią Za Pan Brat” dla uczniów gimnazjów powiatu kościańskiego zorganizowanego w Zespole Szkół Nr 1 (uczestniczył Zastępca Burmistrza),
07.05.2016 – uroczystych obchodach Dnia Strażaka zorganizowanych przez Ochotniczą
Straż Pożarną,
09.05.2016 – uroczystych obchodach Dnia Bibliotekarza zorganizowanych przez Miejską
Bibliotekę Publiczną,
10.05.2016 – uroczystości wręczenia nagród w konkursie „What do you know about the
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland?” zorganizowanej w Zespole Szkół
nr 2 (uczestniczył Zastępca Burmistrza),
12.05.2016 – posiedzeniu Rady Osiedla Jagiellońskie (uczestniczył Zastępca Burmistrza),
13.05.2016 – obchodach XV Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej pod hasłem „Spotkajmy się” (uczestniczył Zastępca Burmistrza),
14.05.2016 – otwarciu wystawy „160 lat kolejnictwa na ziemi kościańskiej” w ramach
V Kościańskiej Nocy Muzeów zorganizowanej przez Muzeum Regionalne (uczestniczył
Zastępca Burmistrza),
15.05.2016 – Powiatowym Święcie Strażaka, Zawodach Sportowo – Pożarniczych MDP
oraz Wyborach Miss OSP Powiatu Kościańskiego zorganizowanym w Kokorzynie przez
Starostę Kościańskiego, Komendanta Powiatowego PSP, Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Wójta Gminy Kościan (uczestniczyli Burmistrz i Zastępca Burmistrza).
IV. W okresie międzysesyjnym nie zawarto umów wynikających z Prawa zamówień publicznych.
Kościan, 19.05.2016 r.
Tamara Turek

Burmistrz
Miasta Kościana
(-) Michał Jurga

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