Informacja o pracy Burmistrza Miasta Kościana w okresie międzysesyjnym
I. W okresie międzysesyjnym wydane zostały zarządzenia:
1) nr 323/16 z dnia 12.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych
zabudowanych położonych w Kościanie przy ul. Wyzwolenia 24 i na Os. Konstytucji
3 Maja przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie dotyczy ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościan położonych w Kościanie przy ul. Wyzwolenia o pow. 6 025 m² i na Os. Konstytucji 3 Maja o pow. 5 027 m² przeznaczonych do
wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na boiska sportowe;
2) nr 324/16 z dnia 13.12.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. Zarządzeniem zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu o kwotę 1.004.415,00 zł
w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu o kwotę 791.668,00 zł w związku z otrzymaną z budżetu
państwa dotacją celową z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych
Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za
osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów. Zmniejszono
planowane dochody i wydatki budżetu o kwotę 45.653,00 zł w celu dostosowania poziomu
środków do zakresu realizowanych zadań. Zmniejszono planowane dochody i wydatki budżetu o kwotę 92.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. Przeniesiono planowane wydatki między paragrafami i rozdziałami w ramach
działów: „Administracja publiczna”, „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, „Oświata i wychowanie”, „Pomoc społeczna”, „Edukacyjna opieka wychowawcza”
i „Kultura Fizyczna”. W ramach działu „Obsługa długu publicznego” przesunięto kwotę
11.500,00 zł między zadaniami w celu urealnienia kwot kosztów obsługi kredytów i obligacji, zgodnie z pismem Głównego Księgowego Urzędu Miejskiego Kościana. W ramach
działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” przeniesiono planowane wydatki między
jednostkami, tj. z Ośrodka Pomocy Społecznej do Zespołu Szkół Nr 3 w związku z przyznaniem jednej osobie stypendium szkolnego w miesiącu grudniu 2016 r.;
3) nr 325/16 z dnia 14.12.2016 r. w sprawie przekazania na stan majątkowy I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie środka trwałego w postaci kanalizacji
deszczowej. Zarządzenie dotyczy przekazania na stan majątkowy I Liceum Ogólnokształ-

cącego im. Oskara Kolberga w Kościanie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego
PT środka trwałego - kanalizacji deszczowej w kwocie 178.147,52 zł;
4) nr 326/16 z dnia 20.12.2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania otwartego konkursu ofert na wykonywanie przez organizacje pozarządowe oraz
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych miasta Kościana w 2017 roku. Zarządzenie dotyczy powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań publicznych miasta Kościana w 2017 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w składzie I. Tomczak – przewodnicząca komisji, A. Łakoma, H. Jordeczka. Określa również
zadania komisji, jej przewodniczącego i tryb pracy komisji. Celem komisji jest weryfikacja
złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym, przedstawienie Burmistrzowi
ofert, na które proponuje się przyznanie dotacji w 2017 r.;
5) nr 327/16 z dnia 20.12.2016 r. w sprawie przekazania siłowni zewnętrznej przy ul. Torowej w Kościanie. Zarządzenie dotyczy przekazania nieodpłatnie, protokołem zdawczoodbiorczym PT, Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Kościanie siłowni zewnętrznej przy ul. Torowej w Kościanie o wartości 49.468,07 złotych brutto z przeznaczeniem
dla dzieci i młodzieży;
6) nr 328/16 z dnia 20.12.2016 r. w sprawie przekazania siłowni zewnętrznej na os. Piastowskim w Kościanie. Zarządzenie dotyczy przekazania nieodpłatnie, protokołem zdawczoodbiorczym PT, Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Kościanie siłowni zewnętrznej na os. Piastowskim w Kościanie o wartości 27.269,10 złotych brutto z przeznaczeniem
dla dzieci i młodzieży;
7) nr 329/16 z dnia 20.12.2016 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z usług
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kościanie. Zarządzenia dotyczy ustalenia nowego cennika usług w MOSiR Kościan, między innymi wzrostu o 5 zł ceny za indywidualną naukę pływania (jedna osoba). Zmiana cennika spowoduje obniżenie kosztów Gminy
Miejskiej Kościan o ok. 100.000,00 zł;
8) nr 330/16 z dnia 20.12.2016 r. w sprawie ustalenia działań promocyjnych w roku 2017
dotyczących klientów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościanie. Zarządzenie
dotyczy wprowadzenia możliwości organizowania akcji promocyjnych dla klientów pływalni połączonych z aktywną formą wypoczynku fizycznego na basenie. Promocyjne pozycje cen usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie
w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wzrastają w stosunku do roku poprzedniego
o 1 zł;
9) nr 331/16 z dnia 20.12.2016 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt dla
projektu p.n. „Budowa Kościańskiego Traktu Rekreacyjnego Etap VI” ubiegającego się
o dofinansowanie z
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w ramach Osi Priorytetowej II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,
Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów
zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych w ramach konkursu nr POIS.2.5/3/2016.
Zarządzeniem powołano zespół zadaniowy dla projektu „Budowa Kościańskiego Traktu
Rekreacyjnego Etap VI”, zwany dalej Jednostką Realizującą Projekt (JRP), określono regulamin organizacyjny JRP, opisano zadania JRP oraz ustalono skład osobowy wraz z zakresem czynności poszczególnych członków JRP. Powołanie JRP na etapie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie jest dodatkowo punktowane, co daje większe prawdopodobieństwo uzyskania dofinansowania planowanej inwestycji;
10) nr 332/16 z dnia 20.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Domu Organizacji Społecznych na posesji przy ul. Wały Żegockiego
2 w Kościanie przeznaczonego do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.
Zarządzenie dotyczy ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego o pow. 13,90 m² znajdującego
się w budynku DOS przeznaczonego do wynajęcia na cele statutowe organizacji (Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami) zgodnie z uchwałą nr XVIII/207/16 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24 listopada 2016 r.;
11) nr 333/16 z dnia 20.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu gruntu przeznaczonego do
wynajmu znajdującego się na os. Gen. Wł. Sikorskiego w Kościanie w trybie przetargowym na okres do 3 lat. Zarządzenie dotyczy ogłoszenia wykazu gruntu o pow. 21,00 m²
przeznaczonego do wynajęcia pod garaż w trybie przetargowym. Na działce gruntu na os.
Gen. Wł. Sikorskiego znajdują się 23 miejsca wyznaczone pod garaże. Dotychczasowi najemcy postawili 22 garaże. Jedno wolne miejsce pozostało po najemcy, który zrezygnował
z garażu. Ponieważ wpłynął wniosek z prośbą o wynajem wolnego miejsca, konieczne stało się ogłoszenie wykazu wolnego gruntu, a następnie przeprowadzenie przetargu;
12) nr 334/16 z dnia 20.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej
znajdującej się przy ul. Kosynierów w Kościanie, przeznaczonej do dzierżawy w formie
bezprzetargowej na okres do 10 lat. Zarządzenie dotyczy ogłoszenia wykazu nieruchomości o pow. 125 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na ogródek przydomowy na podstawie uchwały nr XVIII/208/16 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24.11.2016 r.;
13) nr 335/16 z dnia 20.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej
znajdującej się w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonej do wynajmu w trybie
bezprzetargowym na okres do 1 roku. Zarządzenie dotyczy ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej o pow. 18 m² położonej przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie przeznaczonej do wynajmu na parking w trybie bezprzetargowym na okres do 1 roku. Ww. fragment gruntu objęty wykazem dotychczas nie był użytkowany;
14) nr 336/16 z 20.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych znajdujących
się w budynku 5A na posesji przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie przeznaczonych do
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wynajęcia w trybie przetargowym na okres do 3 lat. Zarządzenie dotyczy ogłoszenia wykazu lokali użytkowych poł. na III piętrze budynku 5A: lokal nr 229A - 26,85 m², lokal nr
230, 231 - 50,73 m², lokal nr 232 - 18,97 m², lokal nr 234 - 48,72 m² oraz na IV piętrze lokal nr 301 - 35,00 m², lokal nr 304 - 46,23 m² przeznaczonych do wynajęcia w trybie przetargowym na cele administracyjno-biurowe;
15) nr 337/16 z dnia 27.12.2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku przez organizacje pozarządowe
oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Gminy
Miejskiej Kościan z zakresu pomocy społecznej. Powołano komisję konkursową w celu
zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan w 2017 r. z zakresu pomocy społecznej w składzie M.
Lubińska - przewodnicząca komisji, M. Niemiec - członek, M. Ruskowiak- członek. Zarządzeniem określono zadania komisji, w tym jej przewodniczącej;
16) nr 338/16 z dnia 27.12.2016 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu prawa własności zabudowanej nieruchomości. Zarządzenie dotyczy niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności lokalu mieszkalnego wraz
z przynależnym do niego udziałem w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu
o pow. 0,0408 ha poł. przy ul. Strzeleckiej. 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 lokale mieszkalne. Wykonanie prawa pierwokupu nie było uzasadnione
ze względów ekonomicznych;
17) nr 339/16 z dnia 27.12.2016 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu. Zarządzenie dotyczy niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do
prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem garażowym poł. przy
ul. Kątnej o pow. 0,0024 ha. 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 garaże. Wykonanie prawa pierwokupu nie było uzasadnione ze względów ekonomicznych;
18) nr 340/16 z dnia 27.12.2016 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości lokalowej wraz z prawami związanymi z własnością lokalu.
Zarządzenie dotyczy niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności nieruchomości lokalowej poł. przy ul. Młyńskiej wraz z przynależnym do niego udziałem
w nieruchomości wspólnej w prawie własności działki gruntu o pow. 0,1069 ha oraz częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
Analiza cen transakcyjnych wynikających z umów zawartych na terenie Gminy Miejskiej
Kościan pozwoliła na ustalenie, że umówiona przez strony cena sprzedaży nie odbiega od
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cen rynkowych osiągniętych na rynku nieruchomości za lokale mieszkalne. Wykonanie
prawa pierwokupu nie było uzasadnione ze względów ekonomicznych;
19) nr 341/16 z dnia 27.12.2016 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 niezabudowanych działek gruntu o łącznej powierzchni 0,1726 ha poł. przy ul.
Jerzego Fellmanna. 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 mieszkaniową. Wykonanie prawa pierwokupu nie było
uzasadnione ze względów ekonomicznych;
20) nr 342/16 z dnia 28.12.2016 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości lokalowej wraz z prawami związanymi z własnością lokalu.
Zarządzenie dotyczy niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym do niego udziałem w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu o pow. 0,1304 ha poł. na os. Piastowskim. 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 lokale mieszkalne. Wykonanie prawa pierwokupu nie
było uzasadnione ze względów ekonomicznych;
21) nr 343/16 z dnia 28.12.2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację
w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan z zakresu pomocy społecznej. W ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 308/16 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 30 listopada 2016 r. na wykonywanie w 2017 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 dla osób z zaburzeniami psychicznymi wpłynęła 1 oferta - Spółdzielni Socjalnej Tutela z Kościana. Oferta została rozpatrzona pozytywnie. Kwota przyznanej dotacji to 603.200,00 zł;
22) nr 344/16 z dnia 30.12.2016 r. w sprawie przekazania na stan majątkowy I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie środków trwałych w postaci boiska wielofunkcyjnego oraz oświetlenia. Zarządzeniem dokonano przekazania na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego PT na stan majątkowy I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie środków trwałych: boiska wielofunkcyjnego w kwocie 1 028 523,21 zł oraz oświetlenia płyty boiska - 78 230,08 zł;
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23) nr 345/16 z dnia 30.12.2016 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;
24) nr 346/16 z dnia 30.12.2016 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu jednorazowego świadczenia dla kobiet w ciąży i rodzin. Zarządzeniem upoważniono Sylwię Grupińską – Zastępcę Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kościanie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia dla kobiet w ciąży i rodzin, a także do wydawania w tych sprawach decyzji;
25) nr 347/16 z dnia 30.12.2016 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu wsparcia kobiet
w ciąży i rodzin. Zarządzeniem wyznaczono Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie do
realizacji zadań z zakresu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin. Upoważniono Mirosławę Lubińską – Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie do prowadzenia postępowań
w sprawie wsparcia kobiet w ciąży i rodzin, a także do wydawania w tych sprawach decyzji;
26) nr 348/16 z dnia 30.12.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. Zarządzeniem przeniesiono planowane wydatki między paragrafami i rozdziałami w ramach
działów: „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, „Oświata i wychowanie”, „Pomoc społeczna”, „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, „Edukacyjna
opieka wychowawcza”, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 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 2016 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej”. 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 łączną kwotę 56.735,00 zł, w tym w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 3.200,00 zł
w związku z płatnością za ogłoszenia w prasie lokalnej i za usługę filmowania, w dziale
754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 35,00 zł na opłatę za
ścieki w budynku strażnicy przy ul. Ks. Bączkowskiego 5a w Kościanie, w dziale 853
„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 3.500,00 zł na zabezpieczenie
środków na zakup energii w ramach projektu dziennych opiekunów, sprawujących opiekę
nad dziećmi w wieku od 1 do 3 roku życia, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochro6

na środowiska” o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej do
oświetlenia ulicznego;
27) nr 349/17 z dnia 04.01.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań publicznych Gminy
Miejskiej Kościan. Zarządzenia dotyczy ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
w 2017 roku zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan w zakresie: pomocy społecznej,
w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans
tych rodzin i osób; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; turystyki i krajoznawstwa; ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; ekologii i ochrony
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
28) nr 350/17 z dnia 04.01.2017 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości lokalowej wraz z prawami związanymi z własnością lokalu.
Zarządzenie dotyczy niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności nieruchomości lokalowej położonej przy ul. Młyńskiej wraz z przynależnym do niej udziałem
w nieruchomości wspólnej w prawie własności działki gruntu o pow. 0,1069 ha oraz częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
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 lokale mieszkalne. Wykonanie
prawa pierwokupu nie było uzasadnione ze względów ekonomicznych;
29) nr 351/17 z dnia 04.01.2017 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości lokalowej wraz z prawami związanymi z własnością lokalu.
Zarządzenie dotyczy niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności nieruchomości lokalowej położonej przy ul. Młyńskiej wraz z przynależnym do niej udziałem
w nieruchomości wspólnej w prawie własności działki gruntu o pow. 0,1069 ha oraz częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
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 lokale mieszkalne. Wykonanie
prawa pierwokupu nie było uzasadnione ze względów ekonomicznych;
30) nr 352/17 z dnia 04.01.2017 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu nieruchomości lokalowej wraz z prawami związanymi z własnością lokalu.
Zarządzenie dotyczy niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności
dwóch nieruchomości lokalowych położonych przy ul. Młyńskiej wraz z przynależnym do
nich udziałem w nieruchomości wspólnej w prawie własności działek gruntu o pow.
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0,1069 ha oraz częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku
właścicieli lokali. 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 lokale mieszkalne. Wykonanie prawa pierwokupu nie było uzasadnione ze względów ekonomicznych;
31) nr 353/17 z dnia 04.01.2017 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady
Miejskiej Kościana podjętych na XIX sesji w dniu 29 grudnia 2016 r. Zarządzeniem przekazano naczelnikom wydziałów, kierownikom biur Urzędu Miejskiego, dyrektorom
i kierownikom jednostek organizacyjnych do realizacji uchwały Rady podjęte na XIX sesji
oraz wskazano termin złożenia sprawozdania z wykonania uchwał.
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. W dniu 29 grudnia 2016 roku podpisane
zostały porozumienia w sprawie zasad i form współpracy pomiędzy Strażą Miejską w Kościanie a Komendą Powiatową Policji w Kościanie oraz w sprawie współdziałania w zakresie obsługi, zasad dostępu do zapisów oraz reakcji na zdarzenia ujawnione na obszarze
objętym działaniem Systemu Monitorowania Miasta Kościana.
III. W okresie od 12 grudnia 2016 r. do 8 stycznia 2017 r. wziąłem udział w następujących
spotkaniach:
12.12.2016 – spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Polski Związek Niewidomych
Koło w Kościanie,
– uroczystym spotkaniu z Panią Jadwigą Izabellą Zielińską z okazji jubileuszu
106. urodzin,
– posiedzeniu Rady Osiedla „Jagiellońskie” (uczestniczył Zastępca Burmistrza),
– zakończeniu XXXII Konkursu dla Krwiodawców „I ja ratuję życie” zorganizowanego przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża,
– wieczorze autorskim i promocji książki Romana Walentego Potoka „Barwy
Uczuć” zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną (uczestniczył Zastępca Burmistrza),
13.12.2016 – wigilii zorganizowanej przez Klub Seniora,
14.12.2016 – podsumowaniu pierwszej edycji Konwoju Świętego Mikołaja zorganizowanym
przez Starostę Kościańskiego (uczestniczył Zastępca Burmistrza),
– spotkaniu wigilijnym zorganizowanym przez Zespół Szkół nr 3 (uczestniczył
Zastępca Burmistrza),
15.12.2016 – posiedzeniu Zespołu do spraw Walk i Męczeństwa Powiatu Kościańskiego,
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16.12.2016 – spotkaniu wigilijnym zorganizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Koła w Kościanie,
18.12.2016 – uroczystości ustawienia pamiątkowych tabliczek przy grobach Powstańców
Wielkopolskich i żołnierzy Wojska Polskiego w Gryżynie zorganizowanej
przez Wójta Gminy Kościan oraz Koło Przyjaciół Broni Pancernej w Poznaniu,
19.12.2016 – promocji książki Jana Pawickiego „Krzyże, figury i kapliczki przydrożne Ziemi
Kościańskiej” zorganizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną, Redakcję
„Wiadomości Kościańskich” oraz autora (uczestniczył Zastępca Burmistrza),
20.12.2016 – spotkaniu wigilijnym zorganizowany przez Ośrodek Rehabilitacyjny,
– otwarciu wystawy „W 150. rocznicę powstania kółek rolniczych na ziemi kościańskiej” połączonej z prelekcją Jana Pawickiego zorganizowanej przez Muzeum Regionalne (uczestniczyli Burmistrz i Zastępca Burmistrza),
21.12.2016 – posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia (uczestniczył Zastępca Burmistrza),
22.12.2016 – spotkaniu świątecznym zorganizowanym przez Dyrekcję Zespołu Szkół nr 1
(uczestniczył Zastępca Burmistrza),
– spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Zespół Szkół nr 2 (uczestniczył
Zastępca Burmistrza),
23.12.2016 – uroczystym przekazaniu samochodu Komendzie Powiatowej Policji (uczestniczył Zastępca Burmistrza),
27.12.2016 – złożeniu wiązanki kwiatów pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich w 98.
rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego,
– posiedzeniu Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska (uczestniczyli
Burmistrz i Zastępca Burmistrza),
28.12.2016 – I Zawodach Ziemi Kościańskiej w Pływaniu Dzieci i Młodzieży z okazji 98.
rocznicy Powstania Wielkopolskiego zorganizowanych przez Kościańskie Towarzystwo Pływackie, ZHP Hufiec Kościan im. hm. Floriana Marciniaka oraz
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
– posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów (uczestniczyli Burmistrz i Zastępca
Burmistrza),
29.12.2016 – sesji Rady Miejskiej Kościana (uczestniczyli Burmistrz i Zastępca Burmistrza),
31.12.2016 – powitaniu Nowego Roku 2017 z mieszkańcami Kościana i okolic na kościańskim Rynku,
05.01.2017 – spotkaniu noworocznym zorganizowanym w Racocie przez Wójta Gminy Kościan oraz Przewodniczącego Rady Gminy Kościan (uczestniczyli Burmistrz
i Zastępca Burmistrza),
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07.01.2017 – spotkaniu noworocznym zorganizowanym w Poznaniu przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka.
IV. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto umowę z INTOP
WARSZAWA sp. z o.o. na budowę kładki pieszej na Kościańskim Kanale Obry i Kanale
Ulgi przy ul. Mostowej/Moniuszki w Kościanie w ramach realizacji zadania „Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego – etap VI” na wartość 1 105 724,35 zł.
Burmistrz
Miasta Kościana
(-) Michał Jurga
Kościan, 10.01.2017 r.
Tamara Turek

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