Informacja o pracy Burmistrza Miasta Kościana w okresie międzysesyjnym
I. W okresie międzysesyjnym wydane zostały zarządzenia:
1) nr 389/17 z dnia 22.03.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych znajdujących się w budynku nr 5 na nieruchomości położonej przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie przeznaczonych do wynajęcia w trybie przetargowym na okres do 3 lat. Zarządzenie
dotyczy ogłoszenia wykazu lokali o łącznej powierzchni 183,78 m² przeznaczonych do
wynajęcia w trybie przetargowym na cele usług oświatowych, kultury, sportu. Lokale
użytkowe wynajmowane do tej pory były przez Klub Sportów Walki „Nokaut” Kościan.
Ponieważ 30.06.2017 r. wygasa umowa najmu, dotychczasowy najemca zwrócił się o jej
przedłużenie z przeznaczeniem na cele oświatowo-kulturalno-sportowe;
2) nr 390/17 z dnia 29.03.2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kościan za 2016 rok. Zarządzenie dotyczy przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kościan za 20167 rok;
3) nr 391/17 z dnia 29.03.2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdań finansowych za 2016
rok i informacji o stanie mienia Gminy Miejskiej Kościan. Zarządzenie dotyczy przedstawienia sprawozdań finansowych za 2016 rok i informacji o stanie mienia Gminy Miejskiej
Kościan Radzie Miejskiej Kościana;
4) nr 392/17 z dnia 31.03.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. Zarządzeniem zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu o kwotę 5.000,00 zł
w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup dodatkowych urn przezroczystych. Zmniejszono planowane dochody i wydatki budżetu o kwotę 326.472,00 zł w związku z kwotą dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania
przedszkolnego w 2017 r. Zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu o kwotę
256.013,00 zł w związku z wprowadzeniem dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa
z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. Zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu o kwotę 52.000,00 zł w związku z wprowadzeniem dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów w okresie od stycznia do czerwca 2017 roku. Przeniesiono planowane wydatki między paragrafami w ramach działów: „Transport i łączność”, „Administracja publiczna”, „Oświata i wychowanie”, „Pomoc społeczna”, „Pozostałe zadania
w zakresie polityki społecznej” i „Kultura fizyczna”. 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 pod-

stawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku”.
W ramach rozdziałów 80103 i 80104 zmniejszono, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, środki na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
i jednocześnie dokonano zamiany środków własnych na środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa. W wyniku podziału rezerwy ogólnej zwiększono plan wydatków o kwotę
13.000,00 zł w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w Ośrodku Pomocy Społecznej w celu zabezpieczenia 20% na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla
uczniów;
5) nr 393/17 z dnia 03.04.2017 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady
Miejskiej Kościana podjętych na XXII sesji w dniu 30 marca 2017 r. Zarządzeniem przekazano naczelnikom wydziałów, kierownikom biur Urzędu Miejskiego, dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych do realizacji uchwały Rady podjęte na XXII sesji
oraz wskazano termin złożenia sprawozdania z ich wykonania;
6) nr 394/17 z dnia 06.04.2017 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2017/2018 terminów
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas
pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe zobowiązują organ wykonawczy
do podania harmonogramu do publicznej wiadomości w terminie do 15 kwietnia bieżącego
roku. Zarządzenie dotyczy ustalenia na rok szkolny 2017/2018 terminów przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan. Zarządzeniem dookreślono czynności rekrutacyjne i czas (okres) ich trwania;
7) nr 395/17 z dnia 06.04.2017 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku i wzoru zgłoszenia
stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas
pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan. Zgodnie z Prawem oświatowym organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może określić wzór wniosku oraz wzór zgłoszenia, które zostaną wykorzystane podczas rekrutacji prowadzonej do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych. Podjęte
zarządzenie pozwoli na wykorzystanie we wszystkich szkołach jednolitych wzorów druków, usprawniając tym samym pracę szkół w procesie rekrutacji uczniów oraz działania
rodziców;
8) nr 396/17 z dnia 06.04.2017 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 powierzchni 0,0035 ha, poł. w Kościanie przy
ul. Pogodnej. Analiza cen transakcyjnych wynikających z umów zawartych na terenie
Gminy Miejskiej Kościan pozwoliła na ustalenie, że umówiona przez strony cena brutto
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sprzedaży nie odbiega od cen rynkowych osiągniętych na rynku nieruchomości za nieruchomości podobne pod infrastrukturę techniczną. Wykonanie prawa pierwokupu po umówionej przez strony cenie nie jest uzasadnione ze względów ekonomicznych;
9) nr 397/17 z dnia 06.04.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku nr 1 na posesji przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie przeznaczonego
do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat. Zarządzenie dotyczy ogłoszenia
wykazu lokalu użytkowego o pow. 19,76 m² przeznaczonego do wynajęcia na cele statutowe organizacji. Z wnioskiem o możliwość wynajęcia wolnego lokalu przeznaczonego na
działalność statutową zwróciło się Koło Wędkarskie nr 177 „Chemik Kościan”;
10) nr 398/17 z dnia 06.04.2017 r. w sprawie wyznaczenia Urzędu Miejskiego Kościana do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie
majątkowe, odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne Urzędu Miejskiego Kościana
oraz jednostek podległych. 30 września 2017 roku upływa termin obowiązywania dotychczasowych polis. W związku z powyższym zaszła konieczność przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenia majątkowe, odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne urzędu Miejskiego Kościana oraz jednostek podległych. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne wspólnego dla Urzędu
Miejskiego Kościana oraz jednostek podległych może wpłynąć na uzyskanie korzystniejszych warunków;
11) nr 399/17 z dnia 19.04.2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań
z wyłączeniem wydawania decyzji. Zarządzeniem upoważniono pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, K. Skrzypczak, do prowadzenia postępowań w sprawach
świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego, podejmowania działań wobec dłużników z wyłączeniem wydawania decyzji;
12) nr 400/17 z dnia 19.04.2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań
z wyłączeniem wydawania decyzji. Zarządzeniem upoważniono pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, K. Szymczak, do prowadzenia postępowań w sprawach
świadczenia wychowawczego z wyłączeniem wydawania decyzji;
13) nr 401/17 z dnia 19.04.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku nr 5 na nieruchomości położonej przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie przeznaczonego do wynajęcia w trybie przetargowym na okres do 3 lat. Zarządzenie dotyczy ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego o pow. 27,84 m² znajdującego się na II
piętrze budynku przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonego do wynajęcia na cele magazynowe;
14) nr 402/17 z dnia 19.04.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościanie na posesji przy ul. Ks.
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Bączkowskiego 5A w Kościanie przeznaczonego do wynajęcia w trybie bezprzetargowym
na okres do 10 lat. Zarządzenie dotyczy ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego o pow.
555,10 m² przeznaczonego do wynajęcia na cele statutowe organizacji. Na powyższe Rada
Miejska wyraziła zgodę uchwałą nr XXII/247/17 z dnia 30.03.2017 r.;
15) nr 403/17 z dnia 24.04.2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 620/14 z dnia 1 sierpnia
2014 r. Burmistrza Miasta Kościana w sprawie opłat za dzierżawę gruntu komunalnego w
czasie trwania imprez okolicznościowych i utraty mocy Zarządzenia nr 561/14 z dnia 07
maja 2014 r. Zarządzeniem ustalono stawki czynszu za dzierżawę gruntu pod karuzele,
wesołe miasteczka, lunaparki, itp.;
16) nr 404/17 z dnia 28.02.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. Zarządzeniem zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu o kwotę 2.351,77 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 2017 roku. Zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu o kwotę
2.450,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa
z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla
odbiorców wrażliwych energii elektrycznej na II kwartał 2017 roku. Zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu o kwotę 25.200,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji
celowej przekazanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 04 lutego 2011 roku „o opiece nad dziećmi w wieku
do lat 3”. Przeniesiono planowane wydatki między paragrafami i rozdziałami w ramach
działów: „Administracja publiczna”, „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, „Oświata i wychowanie”, „Ochrona zdrowia”, „Pomoc społeczna”, „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, „Rodzina”, „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”. 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 alkoholowych i narkomanii”. W wyniku podziału
rezerwy ogólnej zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł, w dziale 926 „Kultura
fizyczna” na stypendia sportowe, które zostaną przyznane na przełomie maja i czerwca
2017 roku;
17) nr 405/17 z dnia 09.05.2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora
przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan. Zarządzenie dotyczy ogłoszenia
konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Kościanie, os. Piastowskie 73, 64-000 Kościan oraz dyrektora Samorządowe4

go Przedszkola nr 2 w Kościanie, ul. Moniuszki 7, 64-000 Kościan. Do zarządzenia załączono ogłoszenie o konkursie;
18) nr 406/17 z dnia 096.05.2017 r. w sprawie przeprowadzenia oceny i kontroli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie za
rok 2016. Zarządzeniem zarządzono przeprowadzenie oceny i kontroli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie za rok
2016 w zakresie realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych; prawidłowości gospodarowania
mieniem oraz środkami publicznymi; gospodarki finansowej. Wyznaczono zespół kontrolny w składzie A. Łakoma, B. Fornalik, K. Grześkowiak, W. Szulc;
19) nr 407/17 z dnia 09.05.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Zarządzenia dotyczy ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej o powierzchni 0.0251 ha przeznaczonej do sprzedaży na mocy uchwały nr XVIII/186/08 Rady
Miejskiej Kościana z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Kościanie przy ul. Wiatracznej i ul. Leona Kruczkowskiego;
20) nr 408/17 z dnia 09.05.2017 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 o pow.
0,0025 ha położonej przy ul. Kątnej. 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 jest uzasadnione ze względów ekonomicznych;
21) nr 409/17 z dnia 09.05.2017 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 lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z przynależnym do niego
udziałem w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu o powierzchni 0,0480 ha, położonej w Kościanie 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 jest uzasadnione
ze względów ekonomicznych;
22) nr 410/17 z dnia 09.05.2017 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 powierzchni 0,1036 ha, poł. w Kościanie przy
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ul. Tadeusza Kościowa. 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
jest uzasadnione ze względów ekonomicznych;
23) nr 411/17 z dnia 16.05.2017 r. w sprawie wskazania przedstawicieli organu prowadzącego do komisji konkursowych. Stosownie art. 36a ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty, w skład komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydatów
na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wchodzi trzech przedstawicieli organu prowadzącego. Do komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Wandy Chotomskiej w Kościanie oraz dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 2 w Kościanie wskazano I. Tomczak, Ł. Postaremczaka, T. Turek;
24) nr 412/17 z dnia 16 maja 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 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 jest uzasadnione ze względów ekonomicznych.
II. W okresie sprawozdawczym podejmowane były czynności i decyzje związane z realizacją
budżetu 2017 r., bieżącymi zadaniami miasta, realizacją uchwał Rady Miejskiej i przygotowaniem materiałów na sesję Rady Miejskiej.
III. W okresie od 20 marca 2017 roku do 21 maja 2017 roku brałem udział w następujących
spotkaniach:
20.03.2017 – podsumowaniu etapu powiatowego XXI Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce
zorganizowanego przez Zespół Szkół nr 1,
23.03.2017 – zjeździe wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i starostów zorganizowanym w Trzebawiu przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych,
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27.03.2017 – spotkaniu z Wicepremierem Jarosławem Gowinem zorganizowanym
w Lesznie przez Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. (uczestniczył Zastępca Burmistrza),
– posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych,
28.03.2017 – wręczeniu nagród uczestnikom konkursu plastycznego pn. „25 lat PSP Profesjonalni, Sprawni, Pomocni” zorganizowanego przez Burmistrza Miasta
Kościana jako Szefa Obrony Cywilnej Miasta Kościana,
– posiedzeniu Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska (uczestniczyli Burmistrz i Zastępca Burmistrza),
29.03.2017 – inauguracji cyklu debat: „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć
na nie wpływ” zorganizowanej w Poznaniu przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji,
– posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów (uczestniczyli Burmistrz i Zastępca
Burmistrza),
30.03.2017 – posiedzeniu Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” w Czempiniu,
01.04.2017 – zakończeniu Mistrzostw Miasta Kościana w tenisie stołowym (uczestniczył
Zastępca Burmistrza),
– turnieju tenisa stołowego osiedli miasta Kościana (uczestniczył Zastępca
Burmistrza),
02.04.2017 – złożeniu wiązanki kwiatów pod pomnikiem Ojca Świętego w dzień rocznicy
śmierci Papieża Jana Pawła II,
03.04.2017 – Wielkopolskim Kongresie Samorządowym pt. „Prawa i kompetencje samorządu w świetle Konstytucji RP” zorganizowanym w Poznaniu przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski,
– XXIII konkursie o tytuł Mistrza Ortografii Szkół Podstawowych Powiatu
Kościańskiego zorganizowanym przez Zespół Szkół nr 4,
– posiedzeniu Rady Osiedla „Piastowskie” (uczestniczył Zastępca Burmistrza),
04.04.2017 – inauguracyjnym posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy na zaproszenie
Starosty Kościańskiego,
05.04.2017 – spotkaniu w Poznaniu z przedstawicielami PKP PLK w sprawie modernizacji linii kolejowej,
06.04.2017 – IV edycji konkursu „Bezpieczny Przedszkolak” – etap gminny, zorganizowanego przez Samorządowe Przedszkole nr 3,
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07.04.2017 – wręczeniu nagród laureatom konkursu pn. „Śmieci nie spalajmy, zdrowym
powietrzem oddychajmy” zorganizowanego dla uczniów szkół podstawowych przez Urząd Miejski,
– uroczystym apelu z okazji zdania obowiązków Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej,
– finale z okazji V edycji powiatowego konkursu „Złote pióro Kolberga”, czyli zmagania z ortografią zorganizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące
(uczestniczył Zastępca Burmistrza),
08.04.2017 – Wiosennych Biegach Przełajowych zorganizowanych przez szkolny Klub
Sportowy „JANTAR” w Racocie (uczestniczył Zastępca Burmistrza),
11.04.2017 – finale z okazji IV edycji powiatowego konkursu „Deutsch ist easy” czyli czy
znasz niemiecki zorganizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące (uczestniczył Zastępca Burmistrza),
12.04.2017 – śniadaniu wielkanocnym zorganizowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy przy Ośrodku Pomocy Społecznej,
13.04.2017 – zakończeniu XV Wielkanocnego Turnieju Ziemi Kościańskiej w piłce nożnej chłopców klas IV szkól podstawowych Miasta Kościana i Gminy Kościan,
– złożeniu wiązanki kwiatów na Starym Cmentarzu pod Krzyżem Katyńskim
w 77. rocznicę zbrodni katyńskiej,
19.04.2017 – podsumowaniu konkursu „O Złote Pióro Mistrza Ortografii” zorganizowanego przez Zespół Szkół nr 1 pod patronatem Wielkopolskiego Kuratora
Oświaty,
– posiedzeniu Rady Osiedla Jagiellońskie (uczestniczył Zastępca Burmistrza),
21.04.2017 – uroczystym podsumowaniu Powiatowego Konkursu Matematycznego dla
uczniów klas VI szkół podstawowych powiatu kościańskiego pod nazwą
„Jestem Mistrzem Matematyki” zorganizowanego przez Zespół Szkół nr 1
(uczestniczył Zastępca Burmistrza),
22.04.2017 – uroczystości wręczenia medali z okazji 50–lecia pożycia małżeńskiego Państwu Łucji i Ryszardowi Wawrzyniakom, Państwu Stefani i Jerzemu Czarnym - Hołownia, Państwu Janinie i Tadeuszowi Borowiakom oraz Państwu
Barbarze i Czesławowi Wilkom,
– podsumowaniu i wręczeniu pucharów i nagród uczestnikom ogólnopolskiego turnieju zorganizowanego przez Klub MKS Tęcza Oldboys Kościan,
23.04.2017 – koncercie z okazji jubileuszu 20–lecia działalności Dziecięcego Zespołu
Ludowego „Obrzanie”,
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24.04.2017 – powiatowym finale Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół
podstawowych zorganizowanym przez Komendę Powiatową Policji (uczestniczył Zastępca Burmistrza),
– wernisażu wystawy malarstwa Aleksandry Adamczak zorganizowanym
w Kościańskim Ośrodku Kultury (uczestniczył Zastępca Burmistrza),
25.04.2017 – powiatowym finale Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla gimnazjum zorganizowanym przez Komendę Powiatową Policji,
– XXVI sesji Rady Gminy Kościan (uczestniczył Zastępca Burmistrza),
26.04.2017 – debacie publicznej dotyczącej założeń opracowania Gminnego programu
rewitalizacji obszarów miejskich i poprzemysłowych dla miasta Kościana
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zorganizowanej przez Urząd
Miejski Kościana (uczestniczyli Burmistrz i Zastępca Burmistrza),
– koncercie laureatów X Międzyszkolnego Konkursu Pianistycznego Kościan
2017 zorganizowanego przez Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. ks. dra
Józefa Surzyńskiego,
27.04.2017 – spotkaniu pn. „O muzyce liturgicznej przy kawie” z Jacobem de Haan i prof.
Sławomirem Kamińskim AM Poznań w ramach V Festiwalu Muzyki Chóralnej Józefa Surzyńskiego „Zakochani w Surzyńskim” przez Ogólnopolskie
Stowarzyszenie „ Z Muzyką do ludzi”,
28.04.2017 – uroczystym zakończeniu nauki uczniów klas trzecich I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga,
– podsumowaniu i wręczeniu nagród laureatom Powiatowego Konkursu
Chemicznego dla uczniów gimnazjów powiatu kościańskiego pn. „Ciekawe
życie twórców chemii” zorganizowanego w Zespole Szkół nr 1 (uczestniczył Zastępca Burmistrza),
– koncercie chórów i orkiestr festiwalowych pod dyrekcją Jacoba de Haan
zorganizowanym w ramach V Festiwalu Muzyki Chóralnej Józefa Surzyńskiego „Zakochani w Surzyńskim” przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie
„Z Muzyką do Ludzi”,
29.04.2017 – Ogólnopolskim Turnieju Tańca Nowoczesnego o Puchar Burmistrza Miasta
Kościana zorganizowanym przez Klub Tańca Sportowego „Poezja” (uczestniczyli Burmistrz i Zastępca Burmistrza),
01.05.2017 – uroczystościach związanych z obchodami 1 Maja (uczestniczyli Burmistrz
i Zastępca Burmistrza),
02.05.2017 – akcji rozdawania na kościańskim Rynku biało – czerwonych flag i chorągiewek w dniu Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej (uczestniczył Zastępca Burmistrza),
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03.05.2017 – uroczystościach związanych z obchodami 3 Maja (uczestniczyli Burmistrz
i Zastępca Burmistrza),
05.05.2017 – podsumowaniu Powiatowego Konkursu Biologicznego pod nazwą „Z Biologią za Pan Brat” dla uczniów gimnazjów powiatu kościańskiego zorganizowanego przez Zespół Szkół nr 1,
06.05.2017 – obchodach Dnia Strażaka zorganizowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną
(uczestniczyli Burmistrz i Zastępca Burmistrza),
09.05.2017 – uroczystym przekazaniu laptopów, Komendantowi Powiatowemu Policji,
które wykorzystywane będą do działań edukacyjnych w szkołach oraz spotkaniach profilaktycznych z mieszkańcami,
– podsumowaniu i wręczeniu nagród w III Powiatowym Konkursie Teologicznym o tytuł Mistrza Teologii dla uczniów gimnazjum zorganizowanym
w Zespole Szkół nr 2 (uczestniczył Zastępca Burmistrza),
11.05.2017 – uroczystych obchodach Dnia Bibliotekarza i Bibliotek,
12.05.2017 – spotkaniu w sprawie modernizacji linii kolejowej z przedstawicielami PKP
PLK oraz wykonawcami (uczestniczyli Burmistrz i Zastępca Burmistrza),
13.05.2017 – ogłoszeniu wyników zawodów wędkarskich zorganizowanych na kanale
Wojnowickim przez Polski Związek Wędkarski Koło Kościan – Miasto,
– spotkaniu autorskim z Wojciechem Jagielskim zorganizowanym w Miejskiej Bibliotece Publicznej,
17.05.2017 – obchodach XVI Dni Godności Osoby Niepełnosprawnej zorganizowanych
przez Warsztaty Terapii Zajęciowej,
– rozstrzygnięciu Powiatowego Konkursie „Bezpieczny Przedszkolak” na
zaproszenie Starosty Kościańskiego oraz Dyrektora Przedszkola w Starych
Oborzyskach,
20.05.2017 – udział w oficjalnych obchodach Powiatowego Dnia Strażaka na zaproszenie
p.o. Komendanta Powiatowej PSP w Kościanie, Prezesa ZOP ZOSP RP
w Kościanie, Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń oraz Starosty Kościańskiego zorganizowanych w Krzywiniu,
– uroczystym wręczeniu nagród i pucharów uczestnikom VI Mistrzostw Powiatu Kościańskiego w wędkarstwie zorganizowanych przez Polski Związek
Wędkarski Koło „CHEMIK” – Kościan,
– otwarciu wystawy „Park Krajobrazowy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego
w fotografiach Marka Chwistka” zorganizowanej przez Muzeum Regionalne
oraz p. Marka Chwistka.
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IV. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto umowy z:
1) Firmą P.U.H. „BUD-BRUK” Ryszard Mielcarek z Czempinia na przebudowę ulicy
Stamma w Kościanie wraz z budową kanalizacji deszczowej na kwotę 137.244,85 zł;
2) z firmą „Malepszy Jacek Firma Usługowo Handlowa” z Leszna na przebudowę ul. Rezerwy Skautowej w Kościanie wraz z budową kanalizacji deszczowej na kwotę
253.205,00 zł.
Burmistrz
Miasta Kościana
(-) Michał Jurga
Kościan, 22.05.2017 r.
Tamara Turek

Opracowanie:
Biuro Rady
we współpracy z Wydziałem Organizacyjnym.
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