Informacja o pracy Burmistrza Krotoszyna
w okresie od 1-31 maja 2018 r.
Burmistrz Krotoszyna w dniu 7 maja 2018 r.:
 sporządził oraz ogłosił wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej
w Krotoszynie przy ul. Słodowej;
 upoważnił kierowników jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Krotoszyn do
zaciągania w 2018 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja, w roku
budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania
jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2018.
Burmistrz Krotoszyna w dniu 8 maja 2018 r.:
 upoważnił gospodarzy Świetlicy Wiejskiej w Nowym Folwarku oraz Świetlicy
Wiejskiej i „Grzybka” w Osuszy do zawierania umów najmu.
Burmistrz Krotoszyna w dniu 9 maja 2018 r.:
 dokonał zmian w zarządzeniu nr 310/2015 Burmistrza Krotoszyna z dnia 19 sierpnia
2015 r. w sprawie powołania komisji zdrowotnej dla nauczycieli;
 sporządził oraz ogłosił wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do
sprzedaży pod budowę garaży z ustanowieniem służebności gruntowej.
Nieruchomości położone są w Krotoszynie przy ul. Konstytucji 3 Maja.
Burmistrz Krotoszyna w dniu 11 maja 2018 r.:
 dokonał zmian w budżecie na 2018 rok;
 zatwierdził Aneks nr 8 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami
Dwujęzycznymi w Krotoszynie, prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn, na rok
szkolny 2017/2018;
 zatwierdził Aneks nr 10 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 1
w Krotoszynie, prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn na rok szkolny
2017/2018.
Burmistrz Krotoszyna w dniu 14 maja 2018 r.:
 wyraził zgodę na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia Szkoły
Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi Krotoszynie, które odbywać się
będzie do końca zajęć w roku szkolnym 2017/2018 w domu ucznia, w wymiarze 10
godzin tygodniowo, zgodnie z przedstawioną przez dyrektora propozycją przydziału
godzin na poszczególne przedmioty;
 zatwierdził Aneks nr 11 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 7
z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie, prowadzonej przez Miasto i Gminę
Krotoszyn, na rok szkolny 2017/2018.
Burmistrz Krotoszyna w dniu 15 maja 2018 r.:
 powołał komisję konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora
Muzeum Regionalnego im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie;
 wyraził zgodę na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla uczennicy Szkoły
Podstawowej nr 8 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krotoszynie, które odbywać się
będzie do końca roku szkolnego 2017/2018 w domu uczennicy, w wymiarze 10

godzin tygodniowo, zgodnie z przedstawioną przez dyrektora propozycją przydziału
godzin na poszczególne przedmioty;
 przyznał środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn oraz rencistów, emerytowanych
nauczycieli i nauczycieli otrzymujących świadczenia kompensacyjne.
Burmistrz Krotoszyna w dniu 16 maja 2018 r.:
 zatwierdził na rok szkolny 2018/2019 arkusze organizacji następujących jednostek:

Szkoły Podstawowej nr 1 w Krotoszynie,

Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie,

Szkoły Podstawowej nr 4 w Krotoszynie,

Szkoły Podstawowej nr 5 w Krotoszynie,

Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie,

Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krotoszynie,

Szkoły Podstawowej w Benicach,

Szkoły Podstawowej w Biadkach,

Szkoły Podstawowej w Chwaliszewie,

Szkoły Podstawowej w Gorzupi,

Szkoły Podstawowej w Kobiernie,

Szkoły Podstawowej w Lutogniewie,

Szkoły Podstawowej w Orpiszewie,

Szkoły Podstawowej w Roszkach,

Szkoły Podstawowej w Świnkowie,

Przedszkola nr 1 w Krotoszynie,

Przedszkola nr 2 w Krotoszynie,

Przedszkola nr 5 w Krotoszynie,

Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie,

Przedszkola nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie;
 uwzględniając wnioski dyrektorów szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto
i Gminę Krotoszyn, przyznał na rok szkolny 2018/2019 dodatkowe godziny
z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 wyraził zgodę na zorganizowanie dodatkowej nauki języka polskiego w roku
szkolnym 2018/2019 dla obywatela z Bułgarii oraz obywatela i obywatelki z Ukrainy.
Zajęcia będą organizowane w wymiarze dwóch godzin tygodniowo;
 przyjął w 2018 roku zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja
chodników na terenie miasta Krotoszyna”: ul. Chopina – lewa strona od ul. Spokojnej
do ul. Kobylińskiej, ul. Wojciechowskiego – prawa strona od ul. Spokojnej
do ul. Matejki, ul. Promienista – prawa strona od ul. Robotniczej do ul. Wiśniowej.
Burmistrz Krotoszyna w dniu 18 maja 2018 r.:
 zatwierdził Aneks nr 9 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami
Dwujęzycznymi w Krotoszynie, prowadzonej przez Miasto i Gminę Krotoszyn, na rok
szkolny 2017/2018.
Burmistrz Krotoszyna w dniu 21 maja 2018 r.:
 zaakceptował zaproponowane przez Dyrekcję Szkoły Podstawowej w Kobiernie oraz
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Krotoszynie
zwiększenie zakresu rzeczowego opracowywanej dokumentacji pn.: „Dostosowanie

budynku Szkoły Podstawowej w Kobiernie do ośmioklasowego systemu nauczania”
o dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów PPOŻ i BHP.
Burmistrz Krotoszyna w dniu 23 maja 2018 r.:
 zatwierdził Aneks nr 8 do arkusza organizacji Przedszkola nr 6 z Oddziałami
Integracyjnymi w Krotoszynie, prowadzonego przez Miasto i Gminę Krotoszyn, na
rok szkolny 2017/2018.
Burmistrz Krotoszyna w dniu 24 maja 2018 r.:
 ogłosił otwarty konkurs ofert w formie wsparcia na realizację zadania publicznego pod
nazwą: „Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 sprawowanej przez
dziennego opiekuna”;
 ustalił wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych
prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn oraz Zakładu Obsługi Placówek
Oświatowych w Krotoszynie, średnio o 5% na jeden etat, z wyłączeniem dyrektora
Zakładu Placówek Oświatowych;
 ustalił wysokość wynagrodzenia dla dyrektora Zakładu Obsługi Placówek
Oświatowych Krotoszynie;
 uznając celowość i uzasadnioną potrzebę realizacji zadań ujętych w złożonych
ofertach, zlecił z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadań publicznych
o charakterze lokalnym następującym stowarzyszeniom:
 „AKSALON” Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Ziemi Krotoszyńskiej –
„Harcerska Akcja Letnia” - wysokość dotacji – 10.000,00 zł;
 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego
w Krotoszynie - „Organizacja Światowego Dnia Seniora oraz spotkania seniorów
80+” – wysokość dotacji 2.000,00 zł;
 przyjął zmiany w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego
w Krotoszynie.
Burmistrz Krotoszyna w dniu 25 maja 2018 r.:
 z zasobów drewna pochodzącego z wycinki drzew na terenie Miasta i Gminy
Krotoszyn przydzielił nieodpłatnie ze względu na trudną sytuację materialną i życiową
ok. 2 m³ drewna opałowego trzem mieszkańcom Krotoszyna;
 z zasobów drewna pochodzącego z wycinki drzew w lesie komunalnym, przydzielił
nieodpłatnie po ok. 25 m³ drewna tartacznego na rzecz: Koła Łowieckiego nr 3
„Knieja” celem wykonania infrastruktury na strzelnicy, zlokalizowanej w lesie
komunalnym należącym do Miasta i Gminy Krotoszyn oraz Towarzystwu
Atletycznemu „ROZUM” w Krotoszynie na budowę japońskiego ośrodka sumo, który
zlokalizowany będzie na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn – przy Szkole
Podstawowej nr 1 im. Powstańców Wlkp. w Krotoszynie;
 z zasobów drewna pochodzącego z wycinki drzew z gatunku wierzba w ramach
zadania pn.: „Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Różopolu, w celu
wykorzystania obiektu jako niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej”, przydzielił
nieodpłatnie ok. 1 m³ drewna na rzecz Sołectwa Różopole, celem wykorzystania na
potrzeby wsi (wykonanie siedzisk ławek).
Burmistrz Krotoszyna w dniu 28 maja 2018 r.:
 uznając celowość i uzasadnioną potrzebę realizacji zadań ujętych w złożonych
ofertach, zlecił z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania

publicznego o charakterze lokalnym „Święto Patrona Krotoszyna” - Stowarzyszeniu
Przyjaciół Szkoły na Błoniu” – wysokość dotacji 1.600,00 zł.
Burmistrz Krotoszyna w dniu 29 maja 2018 r.:
 uchylił zarządzenia Burmistrza Krotoszyna:
 nr 2084/2010 z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie utworzenia Krotoszyńskiej
Rady ds. Seniorów;
 nr 84/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie powołania Krotoszyńskiej Rady
ds. Seniorów.
Burmistrz Krotoszyna w dniu 30 maja 2018 r.:
 ustalił: plan finansowy Urzędu Miejskiego w Krotoszynie na 2018 rok oraz plan
finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, finansowanych
środkami z przyznanej na 2018 rok dotacji;
 przyjął zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Krotoszynie;
 zlecił opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowę dla Wiejskiego Domu Kultury w Ustkowie oraz przyjął założenia
funkcjonalno-użytkowe.

Burmistrz
mgr Franciszek Marszałek
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Data
02.05.2018
03.05.2018
07.05.2018
08.05.2018
08.05.2018
10.05.2018
10.05.2018
12.05.2018
12.05.2018
15.05.2018
15.05.2018
18.05.2018
19.05.2018
19.05.2018
19.05.2018
20.05.2018
21.05.2018
22.05.2018
22.05.2018
23.05.2018
24.05.2018
25.05.2018
25.05.2018

Spotkanie
Udział w obchodach Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
Udział w obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Wręczanie Stypendiów Burmistrza Krotoszyna uczniom szkół
podstawowych i gimnazjów
Udział w XVI Mityngu Lekkoatletycznym o Puchar Burmistrza
Krotoszyna
Udział w obchodach 73 rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem
Spotkanie z żołnierzami z 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej
stacjonującej w Międzyrzeczu
Spotkanie z medalistami Mistrzostw Europy w Sumo
przedstawicielami Towarzystwa Atletycznego Rozum w Krotoszynie
Udział w Obchodach z Okazji Dnia Strażaka
Udział w pikniku z okazji Dnia Patrona Szkoły Podstawowej nr 4
w Krotoszynie
Udział w Święcie Polskiej Niezapominajki w Świnkowie
Udział w oficjalnym uruchomieniu systemu miejskich rowerów
"Krotower"
Udział we wręczeniu nagród w Konkursie Mitologicznym
organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 5 w Krotoszynie
Udział w zlocie samochodów marki Porsche,
który odbył się na krotoszyńskim Rynku
Udział w otwarciu placu zabaw przy ul. Dworcowej w Krotoszynie
Udział w otwarciu XXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
w Sportach Halowych w Zapasach
Udział w Zawodach Wędkarskich o Puchar Burmistrza Krotoszyna
Udział w oficjalnym rozpoczęciu rajdu rowerowego
"Odjazdowy bibliotekarz"
Udział w eliminacjach powiatowych XXV Wojewódzkiego Konkursu
Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym
Udział w zakończeniu XXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
|w Sportach Halowych w Zapasach
Udział w uroczystości z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca
organizowanej przez Koło Emerytów nr 8 w Kobiernie
Udział w Konferencji dotyczącej
Jubileuszu Państwowej Inspekcji Pracy w Poznaniu
Udział w odsłonięciu tablicy pamiątkowej w 70-tą rocznicę śmierci
Rotmistrza Witolda Pileckiego
Udział w Środowiskowym Festynie Szkolnym "Dla Mamy i Taty"

25.05.2018
26.05.2018
26.05.2018
26.05.2018
27.05.2018
30.05.2018

organizowanym przez Dyrekcję, Grono Pedagogiczne i Radę Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie
Spotkanie z delegacją z Fonyód na Węgrzech,
miasta partnerskiego Krotoszyna
Udział w rozpoczęciu VII Otwartego Turnieju w Tenisie Ziemnym
w Grach Podwójnych o Puchar Burmistrza Krotoszyna
Udział w XII Spławikowych Mistrzostwach Polski Branży
Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Przemysłu
Udział w imprezie „KrotoFEST”
Udział w wydarzeniu „XXXIX Bieg Krotosa”
Udział w uroczystym rozstrzygnięciu konkursu pt. "Powstanie
Wielkopolskie - zapomniane zwycięstwo"
oraz wręczenie nagród uczestnikom

