Informacja Burmistrza
o wydanych zarządzeniach i ich realizacji
na XXIV sesję Rady Miejskiej w dniu 4 listopada 2004r.
( za okres od dnia 24 września do dnia października 2004r.)
W okresie objętym Informacją wydanych zostało 12 zarządzeń burmistrza,
a mianowicie:
Zarządzenie Nr 275/IV/2004 z dnia 24 września 2004r. w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Pleszewie przy ul.
Piaski.
Powołana komisja przetargowa w składzie:
1. 4. Grzegorz Spychaj przewodniczący
2. 5. Roman Łukasik członek
3. 6. Krystyna Głuchow
sekretarz komisji
po przeprowadzeniu postępowania,
z uwagi na brak zainteresowanych nabyciem zgodnie
z obowiązującymi przepisami uznała, że przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
Zarządzenie Nr 276/IV/2004 z dnia 27 września 2004r. w sprawie zmiany budżetu
i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004.
Dokonano zmiany w budżecie miasta i gminy Pleszew na rok 2004 w związku
z pismem Wojewody Wielkopolskiego zwiększającym plan dotacji celowej z przeznaczeniem na
finansowanie
nowouruchomionych
miejsc
w
ośrodkach
wsparcia
dla
osób
z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto wyeliminowano nieprawidłowość wskazane uchwałą Nr 809/2004
Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 22.09.2004 r. umniejszając wydatki bieżące w dz. 900, rozdz. 90015 o
kwotę 96.165 zł. Wymieniona kwota zostanie przeznaczona na wydatki – zgodnie z celem wskazanym
przez Radę Miejską w Pleszewie przy najbliższej korekcie budżetu.
Zarządzenie Nr 277/IV/2004 z dnia 28 września 2004r. w sprawie przeprowadzenia postępowania
sprawdzającego.
Postępowanie sprawdzające wymagane ustawą o dostępie do informacji niejawnych aktualnie
trwa, zainteresowane osoby wypełniają ankiety bezpieczeństwa osobowego, prowadzone są procedury
sprawdzające.
Zarządzenie Nr 278/IV/2004 z dnia 30 września 2004r. w sprawie układu wykonawczego budżetu
Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004.
Układ wykonawczy został opracowany na podstawie uchwalonego budżetu
i przesłany dysponentom środków budżetowych. Budżet realizowany jest zgodnie
z przyjętym Układem.
Zarządzenie Nr 279/IV/2004 z dnia 30 września 2004r. w sprawie planu finansowego zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami.
Plan opracowano w oparciu o uchwalony budżet i przesłano do Wielkopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego. Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie realizowane
są zgodnie z przyjętym planem.
Zarządzenie Nr 280/IV/2004 z dnia 5 października 2004r. w sprawie nabycia do zasobu mienia
komunalnego
nieruchomości
zabudowanej
położonej
w
Pleszewie
przy
ul. Kubackiego.
Zarządzenie dotyczy przejęcia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości stanowiącej działkę
Nr 2497/1 o pow. 2702m2 położonej w Pleszewie przy ul. Kubackiego.
Po dokonaniu szczegółowych ustaleń z Agencją Mienia Wojskowego oddz.
w Gorzowie Wlkp. podjęte zostaną stosowne działania w sprawie przejęcia przedmiotowej działki na
rzecz MiG Pleszew. Ustalenia z Agencją trwają.
Zarządzenie Nr 281/IV/2004 z dnia 5 października 2004r. w sprawie wniesienia przez Miasto i

Gminę Pleszew aportu rzeczowego do majątku spółki pn. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.
z o.o. w Pleszewie.
W związku z uchwałą nr XXII/156/2004 z dnia 30 września br. zawierającą pozytywną opinię
Rady Miejskiej wniesienie aportu do Spółki zostanie dokonane aktem notarialnym
w listopadzie br.
Zarządzenie Nr 282/IV/2004 z dnia 6 października 2004r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowę
chodnika i kanalizacji deszczowej w m. Piekarzew wzdłuż drogi krajowej nr 11 – etap I”.
Komisja przetargowa w składzie:
1. 5. Irena Sobisiak przewodniczący
2. 6. Paweł Tanaś
członek
3. 7. Jerzy Chudy
członek
4. 8. Mariola Michalak
członek
5. 9. Beata Kałużna sekretarz komisji
przeprowadziła postępowanie, w wyniku którego wybrano ofertę PK Pleszew - oferowana cena wyniosła
737.016,79 zł. Przewiduje się wykonanie robót do 15.12.2004r.
Zarządzenie Nr 283/IV/2004 z dnia 12 października 2004r. w sprawie obniżenia ceny
wywoławczej w II przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Pleszewie ul. Piaski.
Ogłoszenie o wykazaniu nieruchomości do sprzedaży ukazało się w prasie lokalnej i na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy.
Dnia 26.11.2004 zostanie przeprowadzony II przetarg nieograniczony, dla którego ustalono cenę
wywoławczą w wysokości 42.280, 00 zł. tj. obniżoną z ceny z I przetargu wynoszącej 44.035,00 zł
Zarządzenie Nr 284/IV/2004 z dnia 12 października 2004r. w sprawie harmonogramu realizacji
dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew na IV kwartał 2004 roku.
Harmonogram opracowano na podstawie uchwalonego budżetu. Realizacja dochodów
i wydatków w IV kw. 2004r. przebiega zgodnie z Harmonogramem.

Zarządzenie Nr 285/IV/2004 z dnia 21 października 2004r. w sprawie wykazania do sprzedaży
działki położonej w Sowinie.
Ogłoszenie o wykazaniu działki do sprzedaży ukazało się w prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Miasta i Gminy. Ogłoszenie dotyczy działki budowlanej wycenionej na kwotę 8.412,00 zł. Po
upływie 21 dni od ogłoszenia zostanie ogłoszony przetarg.
Zarządzenie Nr 286/IV/2004 z dnia 21 października 2004r. w sprawie wykazania do sprzedaży
działki położonej w Bronowie.
Ogłoszenie o wykazaniu działki do sprzedaży ukazało się w prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Miasta i Gminy. Ogłoszenie dotyczy działki usługowej, mieszkaniowej wycenionej na kwotę
17.805,00 zł. Po upływie 21 dni od ogłoszenia zostanie ogłoszony przetarg.

Uzupełnienie
do Informacji o wydanych zarządzeniach i ich realizacji
na XXIV Sesję Rady Miejskiej w dniu 4 listopada 2004r.

W czasie od dnia wysyłki materiałów sesyjnych do dnia XXIV sesji wydane zostały
5 zarządzeń:
Zarządzenie Nr 287/IV/2004 z dnia 28 października 2004r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę i
montaż stolarki okiennej i drzwiowej do budynku remizy OSP Kowalew”.
Komisja przetargowa w składzie: Irena Sobisiak – przewodnicząca, Paweł Tanaś – członek, Beata
Kalużna – sekretarz, rozpoczęła analizę otrzymanych ofert. Ogółem w terminie wyznaczonym dla
składania ofert (29.10.br.) wpłynęło 5 ofert.
Zarządzenie Nr 288/IV/2004 z dnia 28 października 2004r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowę
nawierzchni ulicy Batorego w Pleszewie”.
Komisja przetargowa w składzie: Irena Sobisiak – przewodnicząca, Stanisław Radny – członek,
Beata Kalużna – sekretarz, rozpocznie w najbliższych dniach analizę otrzymanych ofert. Ogółem w
terminie wyznaczonym dla składania ofert (3. 11. br.) wpłynęły 3 oferty.
Zrządzenie Nr 289/IV/2004 z dnia 29 października 2004r. w sprawie zmiany budżetu
i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004.
Zmiany budżetu dokonano w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego zwiększającym plan
dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.
Ponadto w ramach upoważnień danych przez Rad Miejską dokonano przesunięć w planie
wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami w dziale 852 – Pomoc Społeczna oraz dziale 926 – Kultura
fizyczna i sport, nie zwiększając planu wydatków w w/w działach klasyfikacji budżetowej.
Zrządzenie Nr 290/IV/2004 z dnia 29 października 2004r. w sprawie układu wykonawczego
budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004.
Układ wykonawczy został dostosowany do zmian wynikających z zarządzenia
Nr 289/IV/2004 i przesłany dysponentom środków budżetowych. Budżet realizowany jest zgodnie
z przyjętym Układem.
Zrządzenie Nr 291/IV/2004 z dnia 29 października 2004r. w sprawie wydzielenia na terenie
Cmentarza Komunalnego kwatery dla grobów wieloosobowych oraz dla pola urnowego oraz zatwierdzenia
planu zagospodarowania kwater.
Zgodnie z zarządzeniem wydzielono kwatery dla grobów wieloosobowych i pole dla pochówku
urnowego. Kwatery będą zagospodarowywane zgodnie z przyjętym planem.

