
Informacja Burmistrza
 o wydanych zarządzeniach i ich realizacji

na XXV sesję Rady Miejskiej w dniu  9 grudnia 2004r.
 ( za okres od dnia 15 listopada do  dnia  1  grudnia 2004r.)

 
W  okresie  objętym  Informacją  wydanych  zostało  12  zarządzeń  burmistrza,

a mianowicie:
 

Zarządzenie  Nr  292/IV/2004  z  dnia  15  listopada  2004r.  w sprawie  przyjęcia  projektu
budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005.

Przyjęty  projekt  budżetu został  przekazany Radzie  Miejskiej  i  radnym oraz  przesłany do
RIO wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego. Do RIO przesłano również
prognozę długów oraz wielkości spłat zobowiązań.  

 
Zarządzenie Nr 293/IV/2004 z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie wykazania do sprzedaży

działki niezabudowanej położonej w Pleszewie przy ul. Władysława Warneńczyka.
Ogłoszenie  o  wykazaniu  nieruchomości   do  sprzedaży  ukazało  się  w  prasie  lokalnej

 i na stronie internetowej  Urzędu Miasta i Gminy Pleszew. Ogłoszenie dotyczy działki Nr 3017/37 
o pow. 342m2 przeznaczonej na cele handlowe wycenionej  na kwotę 13.680,00 zł. 

 
Zarządzenie Nr 294/IV/2004 z dnia 18 listopada 2004r. w sprawie inwentaryzacji aktywów

i pasywów.
Opracowano zasady i sposoby przeprowadzania i rozliczania majątku Miasta i Gminy oraz

zobowiązań i należności. Są stosowane począwszy od inwentaryzacji roku 2004. 
 
Zarządzenie  Nr  295/IV/2004  z  dnia  23  listopada  2004r.  w  sprawie  zmiany  budżetu  

i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004.
Budżet jest realizowany zgodnie z przyjętymi zmianami. Zmiany dotyczą przede wszystkim

zwiększenia dotacji  Wojewody na świadczenia rodzinne, koszty postępowań kwalifikacyjnych dla
nauczycieli  i  zmniejszeniem  dotacji  na  wybory  do Parlamentu  Europejskiego.  Dokonano także
przesunięć w dziale Oświata i wychowanie oraz w rozdziale Instytucje kultury fizycznej.

 
Zarządzenie Nr 296/IV/2004 z dnia  listopada 2004r. w sprawie ustalenia stawek czynszu 

w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 
Nowe stawki będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2005r.
 
Zarządzenie Nr 297/IV/2004 z dnia 25 listopada 2004r.  w sprawie powołania komisji do

przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Pleszewie przy
ul. Piaski.

Komisja  powołana  Zarządzeniem  Burmistrza   stwierdziła,  że  wpłynęło  1  wadium  na
przetarg działki Nr 2078/19 o pow. 1057m2 położonej w Pleszewie przy ul. Piaski.

Przetarg  się  nie  odbył  z  uwagi  na  niestawiennictwo  osoby  zainteresowanej.  Ogłoszony
zostanie przetarg na nabycie działki w drodze rokowań. 
 

Zarządzenie  Nr  298/IV/2004  z  dnia  29  listopada  2004r.  w  sprawie  regulaminu
przyznawania nagród.

Regulamin będzie stosowany przy  przyznawaniu  nagród przez Burmistrza. 
 
Zarządzenie Nr 299/IV/2004 z dnia 29 listopada 2004r.  w sprawie planu inwentaryzacji

majątku Miasta i Gminy pleszew na rok 2004
Realizacja nastąpi od dnia 10 grudnia 2004 r.
 



Zarządzenie Nr 300/IV/2004 z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie inwentaryzacji aktywów

i pasywów w drodze porównania stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych z dokumentów.
Realizacja  nastąpi  na  dzień  31  grudnia  2004r.  z  terminem  ostatecznym  rozliczenia  

15 stycznia 2005r.
 
Zarządzenie Nr 301/IV/2004 z dnia 29  listopada 2004r. w sprawie inwentaryzacji rocznej.
Powołano zespoły spisowe do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.
 
Zarządzenie Nr 302/IV/2004 z dnia 30 listopada 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 303/IV/2004 z dnia  30 listopada 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.


