Informacja o pracy Burmistrza Miasta Kościana w okresie międzysesyjnym
I. W okresie międzysesyjnym wydane zostały zarządzenia:
1) nr 489/17 z dnia 08.09.2017 r. w sprawie procedury opracowania materiałów planistycznych do wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Miejskiej Kościan. Zarządzeniem zobowiązano naczelników wydziałów, kierowników biur, dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy oraz dyrektorów instytucji kultury do opracowania w terminie do dnia 13 października 2017 roku materiałów do wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Miejskiej Kościan;
2) nr 490/17 z dnia 08.09.2017 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2018 rok. Zarządzenie wskazuje stawki, będące
podstawą do opracowania projektu budżetu na 2018 rok;
3) nr 491/17 z dnia 08.09.2017 r. w sprawie wyznaczenia Urzędu Miejskiego Kościana do
przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na
kompleksowy zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Urzędu Miejskiego Kościana oraz jednostek podległych. Zarządzenie dotyczy
wyznaczenia Urzędu Miejskiego Kościana do przeprowadzenia postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego na kompleksowy zakup energii elektrycznej oraz świadczenie
usług dystrybucji elektrycznej na rzecz samorządowych jednostek organizacyjnych. Dzięki
takiemu podejściu istnieje możliwość uzyskania korzystniejszych warunków w zakresie
dostawy energii elektrycznej dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej
Kościan;
4) nr 492/17 z dnia 08.09.2017 r. w sprawie upoważnienia do poświadczania za zgodność
odpisów dokumentów z oryginałem. Zarządzenie dotyczy upoważnienia na czas nieograniczony pracowników Urzędu Miejskiego Kościana do poświadczania za zgodność odpisów
dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem. Zarządzeniem upoważniono: J. Frąckowiaka, M. Kaźmierską, M. Kołacką, E. Berus, A. Mierzyńską, H. Marcinkowską, M. Dominiczak, M. Wojteckiego, S. Nisiewicz, I.
Tomczak, H. Jordeczkę, A. Łakomą, A. Łakomą,

K. Czarnecką, M. Thiel-Mali-

kowską, J. Nowaka;
5) nr 493/17 z dnia 12.09.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, którego
przedmiotem jest wybór asystenta dziennego opiekuna. Zarządzeniem ogłoszono otwarty
konkurs ofert, którego przedmiotem jest wybór asystenta dziennego opiekuna. Załącznikiem do zarządzenia jest ogłoszenie otwartego konkursu ofert;

6) nr 494/17 z dnia 22.09.2017 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady
Miejskiej Kościana podjętych na XXVI sesji w dniu 21 września 2017 r. Zarządzeniem
przekazano naczelnikom wydziałów, kierownikom biur Urzędu Miejskiego, dyrektorom
i kierownikom jednostek organizacyjnych do realizacji uchwały Rady podjętych na XXVI
sesji oraz wskazano termin złożenia sprawozdania z ich wykonania;
7) nr 495/17 z dnia 29.09.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. Zarządzeniem zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu o kwotę 159.242,00 zł
w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu o kwotę 251.717,44 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu o kwotę 18.132,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przekazanej
z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017
r. – „Wyprawka szkolna”. Zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu o kwotę
2.249,96 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa
z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Przeniesiono planowane wydatki między paragrafami i rozdziałami w ramach działów: „Transport i łączność”,
„Administracja publiczna”, „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”. W ramach działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” przeniesiono środki w kwocie 520,40 zł, przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku „Wyprawka szkolna”, z Urzędu Miejskiego Kościana do I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie. Dokonano przesunięć między paragrafami w ramach działu „Transport i łączność”,
w związku z czym zmienił się załącznik do uchwały pn. „Dochody i wydatki związane
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z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2017 roku”. 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
55.000,00 zł w dziale 750 „Administracja publiczna” z przeznaczeniem na organizację obchodów Święta Niepodległości i koncertu, obchodów rocznicy Powstania Wielkopolskiego, współorganizację Koncertu z Gwiazdami i innych eventów oraz na druk kalendarzy
miejskich, wykonanie nowej strony internetowej, wykonanie i zakup oświetlenia świątecznego, na opłaty na Bieg Tropem Wilczym i Zaiks oraz na stosowne umowy o dzieło dotyczące przedsięwzięć promocyjnych;
8) nr 496/17 z dnia 03.10.2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert, którego przedmiotem jest wybór asystenta dziennego
opiekuna. Zarządzenie dotyczy powołania komisji konkursowej w składzie I. Tomczak
(przewodnicząca), A. Łakoma, H. Jordeczka (członkowie) w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert, którego przedmiotem jest wybór asystenta dziennego
opiekuna. Zarządzenie określono również zadania komisji oraz zadania przewodniczącego
komisji.
9) nr 497/17 z dnia 05.10.2017 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa
pierwokupu prawa własności zabudowanej nieruchomości. Zarządzenie dotyczy niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności zabudowanej działki gruntu
o powierzchni 0,0045 ha, położonej w Kościanie przy ul. Piaskowej, stanowiącej nieruchomość gruntową. 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 usługową. Wykonanie prawa pierwokupu nie było
uzasadnione ze względów ekonomicznych;
10) nr 498/17 z dnia 06.10.2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert,
którego przedmiotem był wybór asystenta dziennego opiekuna. W wyniku otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem nr 493/17 z dnia 12 września 2017 r., którego
przedmiotem był wybór asystenta dziennego opiekuna została wybrana oferta złożona
przez p. Grażynę Stelmaszyk.
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II. W okresie sprawozdawczym podejmowane były czynności i decyzje związane z realizacją
budżetu 2017 r., przygotowaniem projektu budżetu na 2018 roku, bieżącymi zadaniami
miasta, realizacją uchwał Rady Miejskiej i przygotowaniem materiałów na sesję Rady
Miejskiej.
III. Stosowanie do § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010
roku w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz
praca społecznie użyteczna, informuję, że wyznaczyłem Urząd Miejski Kościana – Straż
Miejską jako podmiot, w którym wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca
społecznie użyteczna. Zgodnie z opinią dotyczącą potrzeb Sądu Rejonowego w Kościanie
(pismo nr Prez. A-44-18/17 z 03.10.2017 r.) przewidywana liczba skazanych na rok 2018
zobowiązanych do wykonywania pracy wynosi 100 osób, niezbędna liczba godzin w przeliczeniu na jednego skazanego w stosunku miesięcznym wynosi 25 godzin.
IV. W okresie od 7 września 2017 roku 15 października 2017 roku brałem udział w następujących spotkaniach:
07.09.2017 – otwarciu nowej placówki Credit Agricole Bank Polska S.A.,
– przekazaniu trzech kamer przenośnych Komendantowi Policji,
– konferencji prasowej zorganizowanej w Urzędzie Gminy w sprawie organizacji triathlonu,
08.09.2017 – konferencji „Zarządzanie krajobrazem miasta” na zaproszenie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego –
Generalnego Konserwatora Zabytków prof. Magdaleny Gawin oraz Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna zorganizowanej w Poznaniu
(uczestniczył Zastępca Burmistrza),
16.09.2017 – turnieju im. Rościsława Ruszkiewicza zorganizowanym przez Basket Club
OBRA Kościan (uczestniczyli Burmistrz i Zastępca Burmistrza),
17.09.2017 – złożeniu wiązanki kwiatów w hołdzie poległym na starym Cmentarzu Parafialnym pod Krzyżem Katyńskim w 78. rocznicę napaści sowieckiej na Polskę,
– zawodach triathlonowych zorganizowanych w Dębcu Nowym (uczestniczyli Burmistrz i Zastępca Burmistrza),
18.09.2017 – posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych (uczestniczyli Burmistrz i Zastępca Burmistrza),
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19.09.2017 – posiedzeniu Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska (uczestniczyli Burmistrz i Zastępca Burmistrza),
20.09.2017 – spotkaniu z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka,
– posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów (uczestniczyli Burmistrz i Zastępca Burmistrza),
21.09.2017 – sesji Rady Miejskiej Kościana (uczestniczyli Burmistrz i Zastępca Burmistrza),
23.09.2017 – I Przeglądzie Ludowych Zespołów Śpiewaczych zorganizowanym przez
Kościański Ośrodek Kultury,
24.09.2017 – 48. Turnieju Dudziarzy Wielkopolskich (uczestniczyli Burmistrz i Zastępca
Burmistrza),
25.09.2017 – posiedzeniu Rady Osiedla Generała Władysław Sikorskiego (uczestniczył
Zastępca Burmistrza),
26.09.2017 – posiedzeniu Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum zagospodarowania Odpadów – SELEKT” w Czempiniu,
27.09.2017 – uroczystościach z okazji 78. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego zorganizowanych przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka oraz Zarząd Okręgu Wielkopolska Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,
– złożeniu wiązanki kwiatów pod pomnikiem Floriana Marciniaka z okazji
Dnia Szarych Szeregów (uczestniczył Zastępca Burmistrza),
02.10.2017 – posiedzeniu Rady Osiedla Wolności (uczestniczył Zastępca Burmistrza),
03.10.2017 – spotkaniu burmistrzów Powiatu Kościańskiego oraz Wójta Gminy w sprawie zapobiegania bezdomności,
04.10.2017 – obchodach 25–lecia Domu Dziennego Pobytu przy Ośrodku Pomocy Społecznej,
05.10.2017 – uroczystości wręczenia dorocznych nagród „Wiadomości Kościańskich”
zorganizowanej w Cichowie przez Wiadomości Kościańskie,
06.10.2017 – wideokonferencji zorganizowanej przez Wojewodę Wielkopolskiego
w sprawie zniszczeń spowodowanych orkanem,
– uroczystości z okazji zakończenia pracy zawodowej Nadleśniczego Nadleśnictwa Kościan Władysława Praissa,
07.10.2017 – XI Zawodach Karate o Puchar Burmistrza Miasta Kościana zorganizowanych przez Klub Karate Gottsu,
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– wernisażu wystawy plenerowej „Jawor 2017” zorganizowanym przez Kościański Ośrodek Kultury oraz uczestników pleneru malarskiego,
12.10.2017 – akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej zorganizowanej przez Szkołę
Podstawową nr 2 (uczestniczył Zastępca Burmistrza),
13.10.2017 – konferencji prasowej (uczestniczyli Burmistrz i Zastępca Burmistrza),
– uroczystych obchodach Dnia Edukacji Narodowej zorganizowanych
w I Liceum Ogólnokształcącym,
14.10.2017 – Pierwszych Zawodach Wspinaczkowych zorganizowanych w Wieży Ciśnień (uczestniczył Zastępca Burmistrza).
V. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto umowę ze spółką
ZESTI FOS sp. z o.o. z siedzibą w Dębe, Serock na budowę oświetlenia w ulicy Północnej
w Kościanie na kwotę 307 930,50 zł.

Burmistrz
Miasta Kościana
(-) Michał Jurga
Kościan, 16.10.2017 r.
Tamara Turek

Opracowanie:
Biuro Rady
we współpracy z Wydziałem Organizacyjnym.
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