Informacja o pracy Burmistrza Miasta Kościana w okresie międzysesyjnym
I. W okresie międzysesyjnym wydane zostały zarządzenia:
1) nr 354/17 z dnia 11.01.2017 r. w sprawie ustalenia niższej ceny za korzystanie z basenu
kąpielowego, lodowiska i wypożyczalni łyżew w okresie od 30.01.2017 r. do 12.02.2017 r.
Zarządzenie dotyczy wprowadzenia dla dzieci i młodzieży z ważną legitymacją szkolną
promocyjnych cen do cennika usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Kościanie w okresie ferii zimowych od 30.01.2017 r. do 12.02.2017 r. od
6:00 do 18:00 za wstęp na basen w Kościanie (4,00 zł za jedną godzinę) oraz wstęp na lodowisko w Kościanie (3,00 zł za 45 minut, a wypożyczenie łyżew 4,00 zł). Dzieci w wieku
przedszkolnym (od 3 do 6 lat) korzystają z lodowiska bezpłatnie;
2) nr 355/17 z dnia 20.01.2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku na terenie Gminy Miejskiej Kościan zadań z zakresu wpierania i upowszechniania kultury fizycznej. W dniu 30 listopada 2016 r. Burmistrz Miasta Kościana
ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku na terenie Gminy Miejskiej Kościan zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. W terminie do dnia
23 grudnia 2016 r. organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogły składać swoje oferty.
Komisja konkursowa, powołana w dniu 20 grudnia 2016 r. dokonała weryfikacji złożonych ofert i przedstawiła burmistrzowi oferty, na które zaproponowała przyznanie dotacji.
30 ofert zostało rozpatrzonych pozytywnie, a 4 oferty rozpatrzono negatywnie;
3) nr 356/17 z dnia 23.01.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. Zarządzeniem przeniesiono planowane wydatki między paragrafami i rozdziałami w ramach
działu "Oświata i wychowanie". W wyniku podziału rezerwy ogólnej zwiększono plan
wydatków: o kwotę 30.000,00 zł w dziale 750 "Administracja publiczna" w celu pokrycia
wydatków Urzędu Miejskiego z tytułu zapłaty podatku VAT należnego nie zapłaconego
przez kontrahentów, o kwotę 23.500,00 zł w dziale "Oświata i wychowanie" z przeznaczeniem na awaryjną naprawę posadzki w łączniku szkolnym w Zespole Szkół Nr 3;
4) nr 357/17 z dnia 23.01.2017 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady
Miejskiej Kościana podjętych na XX sesji w dniu 19 stycznia 2017 r. Zarządzeniem przekazano naczelnikom wydziałów, kierownikom biur Urzędu Miejskiego, dyrektorom
i kierownikom jednostek organizacyjnych do realizacji uchwały Rady podjęte na XX sesji
oraz wskazano termin złożenia sprawozdania z ich wykonania;
5) nr 358/17 z dnia 31.01.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. Zarządzeniem zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu o kwotę 2.450,00 zł
w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa. Przeniesiono

planowane wydatki między paragrafami i rozdziałami w ramach działu „Administracja publiczna", "Oświata i wychowanie", "Pomoc społeczna" oraz "Rodzina";
6) nr 359/17 z dnia 01.02.2017 r. w sprawie powołania gminnego koordynatora badania liczby osób bezdomnych na terenie Gminy Miejskiej Kościan. W związku z prowadzonym co
dwa lata badaniem liczby osób bezdomnych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wyznaczyło termin badania na noc 8 i 9 lutego 2017 r. Zgodnie z pkt. II „Ogólnych wskazówek, dotyczących sposobu przeprowadzenia badania" w każdej gminie powinien być wyznaczony gminny koordynator badania. Za określenie liczby osób bezdomnych odpowiedzialne są ośrodki pomocy społecznej. Zarządzeniem wyznaczono p. Sylwię Grupińską zastępcę dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie na gminnego koordynatora
w ramach ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych w nocy z 8 na 9 lutego 2017
r. Zobowiązano również komendanta Straży Miejskiej w Kościanie do udzielenia niezbędnej pomocy koordynatorowi gminnemu w realizacji badania;
7) nr 360/17 z dnia 01.02.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne używanie herbu
miasta Kościana do sporządzanych pism oraz na zaproszeniach Wielkopolskiej Ligi Kopa
Sportowego. Zarządzenie dotyczy wyrażenia zgody na bezpłatne używanie herbu miasta
Kościana na pismach i zaproszeniach sporządzanych przez Wielkopolską Ligę Kopa Sportowego z siedzibą w Borku Wielkopolskim w celach promocyjnych aktywności Stowarzyszenia działającego na terenie Miasta Kościana oraz na rzecz społeczności lokalnej;
8) nr 361/17 z dnia 01.02.2017 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 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 w następującym składzie I. Tomczak – przewodnicząca komisji, A. Łakoma, H. Jordeczka – członkowie. Zarządzeniem określono również zadania komisji oraz
przewodniczącego komisji konkursowej;
9) nr 362/17 z dnia 01.02.2017 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych, nagród
i wyróżnień. Zgodnie z uchwałą nr XI/128/15 Rady Miejskiej Kościana z dnia 17 grudnia
2015 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień do Burmistrza Miasta Kościana
wpłynęły 23 wnioski o przyznanie stypendium sportowego oraz 56 wniosków o przyznanie
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nagrody za osiągnięte wyniki sportowe. Komisja powołana przez Burmistrza Miasta Kościana, dokonała weryfikacji złożonych wniosków i przedstawiła burmistrzowi propozycję
przyznania stypendiów sportowych. Stypendia sportowe za osiągnięte wyniki sportowe
przyznano 21 zawodnikom. Jednorazowe nagrody rzeczowe za osiągnięte wyniki sportowe
przyznano 39 zawodnikom;
nr 363/17 z dnia 01.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych znaj-

10)

dujących się w budynku nr 1 na nieruchomości położonej przy ul. Bernardyńskiej 2
w Kościanie przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 1 roku.
Zarządzeniem ogłoszono wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia na cele
usług oświatowych, kultury, sportu w trybie bezprzetargowym na okres do 1 roku położonych na II piętrze: lokal nr 221 - 44,46 m², lokal nr 220 A - 11,6 m² (łącznie 56,06 m²).
Powyższe lokale użytkowe nie były wynajmowane przez okres minionego roku. Firma
Usługowa „Poezja” zwróciła się z prośbą o ich wynajem z przeznaczeniem na cele oświatowo-kulturalno-sportowe;
nr 364/17 z dnia 01.02.2017 r. w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy Miejskiej

11)

Kościan do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. Zgodnie
z art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym burmistrz może
upoważnić swoich zastępców lub innych pracowników urzędu gminy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
12)

nr 365/17 z dnia 01.02.2017 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organi-

zacyjnych Gminy Miejskiej Kościan do zaciągania zobowiązań. Podstawą do wydania zarządzenia stały się przepisy § 13 pkt 4 Uchwały nr XIX/217/16 Rady Miejskiej Kościana
z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok upoważniające
burmistrza do przekazania dalszych uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych.
W związku z powyższym w celu racjonalnego zarządzania jednostkami organizacyjnymi
gminy upoważniono kierowników jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,
których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikają płatności wykraczające poza 2017
rok.
II. W okresie sprawozdawczym podejmowane były czynności i decyzje związane z realizacją
budżetu 2017 r., przygotowaniem sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok, bieżącymi zadaniami miasta, realizacją uchwał Rady Miejskiej i przygotowaniem materiałów na
sesję Rady Miejskiej.
III. W okresie od 9 stycznia 2017 roku do 12 lutego 2017 roku brałem udział w następujących spotkaniach:
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10.01.2017 – posiedzeniu Rady Osiedla „Wesołe Miasteczko” (uczestniczył Zastępca Burmistrza),
11.01.2017 – spotkaniu Radnych Rady Gminy z Radnymi Rady Miejskiej (uczestniczyli
Burmistrz i Zastępca Burmistrza),
13.01.2017 – konferencji prasowej dotyczącej przekazania przez Gminę Kościan Gminie
Miejskiej Kościan gruntów wokół Miejskiej Oczyszczalni Ścieków (uczestniczyli Burmistrz i Zastępca Burmistrza),
– spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Absolwentów
Gimnazjum i Liceum,
15.01.2017 – udział w 25. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy „Kręcimy się już
25 lat” zorganizowanym przez Kościański Ośrodek Kultury (uczestniczyli
Burmistrz i Zastępca Burmistrza),
16.01.2017 – posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych (uczestniczyli Burmistrz i Zastępca
Burmistrza),
17.01.2017 – posiedzeniu Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska (uczestniczyli
Burmistrz i Zastępca Burmistrza),
18.01.2017 – posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów (uczestniczyli Burmistrz i Zastępca
Burmistrza),
19.01.2017 – sesji Rady Miejskiej Kościana (uczestniczyli Burmistrz i Zastępca Burmistrza),
20.01.2017 – posiedzeniu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (uczestniczyli Burmistrz i Zastępca Burmistrza),
24.01.2017 – rocznej odprawie podsumowującej pracę Komendy Powiatowej Policji w 2016
roku,
26.01.2017 – uroczystości z okazji Święta Patrona Szkoły zorganizowanej przez dyrektora
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka,
– Subregionalnym Zjeździe wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i starostów
zorganizowanym w Pakosławiu przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych,
27.01.2017 – konferencji „Małe szkoły w systemie edukacji” zorganizowanej w Poznaniu
przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Wydziałem Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
– balu studniówkowym zorganizowanym przez tegorocznych maturzystów I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga,
28.01.2017 – uroczystym jubileuszu z okazji 50–lecia pożycia małżeńskiego Państwa Barbary
i Czesława Witków, Państwa Bolesławy i Cyryla Bródków, Państwa Czesławy
i Kazimierza Maćkowiaków oraz Państwa Stanisławy i Józefa Nowaczyków,
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29.01.2017 – Powstańczych Biegach Przełajowych „Grand – Prix Powiatu Kościańskiego”
II etap (uczestniczył Zastępca Burmistrza),
02.02.2017 – promocji Gry Miejskiej „Kryptonim Wolność” połączonej z promocją wystawy
stałej escape room poświęconej Powstaniu Wielkopolskiemu zorganizowanej
w Muzeum Regionalnym (uczestniczyli Burmistrz i Zastępca Burmistrza),
08.02.2017 – Forum Rolniczym Powiatu Kościańskiego zorganizowanym w Widziszewie
przez Radę Powiatową Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz Starostę Kościańskiego,
– spotkaniu w celu podpisania z Gminą Kościan porozumienia dotyczącego
gospodarki wodno–kanalizacyjnej (uczestniczyli Burmistrz i Zastępca Burmistrza),
10.02.2017 – konferencji „Dziecko krzywdzone” zorganizowanej przez Komendę Powiatową
Policji, Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski i Samorządowe Przedszkole nr 2.
IV. W okresie sprawozdawczym nie zawarto umów wynikających z Prawa zamówień publicznych.
Burmistrz
Miasta Kościana
(-) Michał Jurga

Kościan, 14.02.2017 r.
Tamara Turek

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