
Informacja Burmistrza
 o wydanych zarządzeniach i ich realizacji

na XXX sesję Rady Miejskiej w dniu 21 kwietnia 2005r.
 ( za okres od dnia 28 lutego do  dnia  14 kwietnia  2005r.)

W okresie objętym Informacją wydanych zostało 16 zarządzeń burmistrza,
a mianowicie:

Zarządzenie  Nr  325/IV/2005  z  dnia   28  lutego  2005r.  w sprawie  organizacji
systemu wykrywania i alarmowania w mieście i gminie Pleszew.

Zarządzenie znajduje się na wstępnym etapie wdrażania tj. ustalania struktury
Drużyny Wykrywania i Alarmowania.

Zarządzenie  Nr  326/IV/2005  z  dnia   28  lutego  2005r.  w sprawie  organizacji
gminnego systemu wczesnego ostrzegania.

Zarządzenie na wstępnym etapie wdrażania.

Zarządzenie Nr 327/IV/2005 z dnia  7 marca 2005r.  w sprawie przeprowadzenia
rokowań  po  drugim  przetargu  zakończonym  wynikiem  negatywnym  na  sprzedaż
nieruchomości położonej w Sowinie.

Wyznaczono termin przeprowadzenia rokowań na dzień 29.04.2005r.
Cena wywoławcza nieruchomości położonej w Sowinie o powierzchni 701m2

ustalona w rokowaniach nie została obniżona i wynosi 8.412,00 + 2.290,00 VAT.
Ogłoszenie o wykazaniu nieruchomości  do sprzedaży ukazało się w prasie

lokalnej    
  i  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy oraz na stronie internetowej. 

Zarządzenie Nr 328/IV/2005 z dnia  7 marca 2005r.  w sprawie obniżenia ceny
wywoławczej  w  II  przetargu  na  sprzedaż  nieruchomości  niezabudowanej  położonej  
w Pleszewie przy ul. Władysława Warneńczyka.

Ogłoszenie o wykazaniu nieruchomości  do sprzedaży ukazało się w prasie
lokalnej    
 i w prasie o  zasięgu ogólnokrajowym oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i
Gminy.  Cena  wywoławcza  nieruchomości  położonej  w  Pleszewie  przy  ul.
Władysława Warneńczyka o powierzchni 342m 2  wynosi 12.312,00 + 2.290,00 VAT i
nie została obniżona.

Przetarg zostanie przeprowadzony  w dniu  22 kwietnia 2005 r.

Zarządzenie  Nr  329/IV/2005  z  dnia   16  marca  2005r.  w  sprawie  ustalenia
wysokości odszkodowania za działkę przejętą pod budowę ulicy w Suchorzewie.

 Dnia 17 marca 2005r.  zawarto „Porozumienie”  z Panią  Gizelą Sołtysiak  w
sprawie  wypłaty  odszkodowania  za  działkę  przejętą  pod  budowę  ulicy  w
Suchorzewie.

Ustalono  wartość  odszkodowania  za  działkę  o  powierzchni  0,5551ha  w
wysokości 22.755,00zł.

Zarządzenie Nr 330/IV/2005 z dnia  16 marca 2005r. w sprawie przeprowadzenia
rokowań  po  drugim  przetargu  zakończonym  wynikiem  negatywnym  na  sprzedaż
nieruchomości rolnej położonej w Baranówku.



Wyznaczono termin  przeprowadzenia  rokowań na  sprzedaż  nieruchomości
rolnej zabudowanej położonej w Baranówku na dzień 30 maja 2005r.

Cenę wywoławczą w rokowaniach ustalono w wysokości 464.000,00zł.
Ogłoszenie o wykazaniu nieruchomości  do sprzedaży ukazało się w prasie

lokalnej    
 i w prasie o  zasięgu ogólnokrajowym oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i
Gminy.

Zarządzenie  Nr  331/IV/2005  z  dnia   16  marca  2005r.  w sprawie  Regulaminu
wykorzystania  zakładowego Funduszu  Świadczeń  Socjalnych  Urzędu  Miasta  i  Gminy  
w Pleszewie.

Regulamin jest stosowany. 
 
Zarządzenie  Nr  332/IV/2005  z  dnia   21  marca  2005r.  w sprawie  organizacji

stałego dyżuru Burmistrza, na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i
wojny.

Zarządzenie jest realizowane na etapie wstępnym tj. przygotowano instrukcję
działania  stałego  dyżuru  Burmistrza  zgodnie  z  wytycznymi  Wojewody
Wielkopolskiego.  
W  momencie  ogłoszenia  stanu  gotowości  obronnej  państwa  można  uruchomić
działania stałego dyżuru.

Zarządzenie  Nr  333/IV/2005  z  dnia   21  marca  2005r.  w  sprawie  ustalenia
wysokości  odszkodowania  za  działkę  przejętą  pod  poszerzenie  ulicy  dojazdowej  w
Pleszewie przy ul. Krzywej.

W drodze  „Porozumienia” zawartego w dniu 22 marca 2005r. z Państwem:
Janiną Janowską  i Lucjanem Kowalczykiem ustalono wartość odszkodowania za
przejętą  działkę  
o pow. 21m2. w kwocie 525,00zł. 

Zarządzenie  Nr  334/IV/2005  z  dnia   21  marca  2005r.  w  sprawie  ustalenia
wysokości  odszkodowania  za  działkę  przejętą  pod  poszerzenie  skrzyżowania  ulic  
w Kowalewie Bolesława Chrobrego – Fabryczna.

W drodze  „Porozumienia” zawartego w dniu 22 marca 2005r.  z Państwem:
Martą  Grzesiak,  Agatą  Grzesiak  i  Mateuszem  Grzesiakiem   ustalono  wartość
odszkodowania za przejetą działkę o pow. 23m 2 w wysokości 575,00zł.  

Zarządzenie  Nr  335/IV/2005  z  dnia   21  marca  2005r.  w  sprawie  wzorów
informacji, o których mowa w Uchwale Nr XXIV/158/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z
dnia  
4 listopada 2004r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości.

Zarządzeniem  ustalono  wzory  następujących   dokumentów:  „Informacja  o
ilości zatrudnionych osób”, „Informacja o dokonaniu renowacji elewacji budynku”,
„Informacja  o  wielkości  otrzymanej  pomocy  publicznej”.  Ww.  dokumenty  są
wydawane osobom, którym przysługują zwolnienia przedmiotowe od podatku od
nieruchomości na podstawie Uchwały Nr XXIV/158/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie
z  dnia  4  listopada  2004  r.  w  sprawie  zwolnień  przedmiotowych  od  podatku  od
nieruchomości.

Zarządzenie Nr 336/IV/2005 z dnia  31 marca 2005r. w sprawie zmiany budżetu 
i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2005.

 Zmiany  budżetu  dokonano  w  związku  z  otrzymaniem  decyzji  Wojewody
o przyznaniu dotacji  celowej na realizację Programu”Posiłek dla potrzebujących”



oraz na pomoc materialną dla uczniów. Ponadto dokonano przesunięć wydatków w
ramach rozdziałów na wniosek kierowników jednostek gminnych.  

Budżet realizowany jest zgodnie z przyjętą zmianą.

Zarządzenie Nr 337/IV/2005 z dnia  6 kwietnia 2005r. w sprawie dnia wolnego od
pracy w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Pleszew.

Zarządzenie zalecało jednostkom organizacyjnym gminy wprowadzenie dnia
wolnego  od  pracy  w  dniu  pogrzebu Papieża.  Kierownicy  wszystkich   jednostek
dzień pogrzebu ustalili dniem wolnym od pracy. 

 
Zarządzenie Nr 338/IV/2005 z dnia  6 kwietnia 2005r.  w sprawie ustalenia dnia

wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew.
Zarządzenie zrealizowano.
 
Zarządzenie  Nr  339/IV/2005  z  dnia   6  kwietnia  2005r.  w sprawie  powołania

Komisji Oceniającej oferty podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
Pierwsze  posiedzenie  zespołu  w  składzie:  Łukasz  Jaroszewski  –

przewodniczący,  Adam Staszak  –  z-ca  przewodniczącego  oraz  Edward  Kubisz  ,
Andrzej Borkowski, Olgierd Wajsnis – członkowie  zwołano na dzień 14 kwietnia br. 

Zarządzenie  Nr  340/IV/2005  z  dnia  11  kwietnia  2005r.  w sprawie  powołania
komisji  przetargowej  do  przeprowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
publicznego na: „ Przebudowe – modernizację Rynku Miejskiego w Pleszewie – etap I”.

Komisja  w  składzie:  Irena  Sobisiak  –  przewodniczący,  Stanisław  Radny  i
Janina Zawiślak – członkowie oraz Beata Kałużna – sekretarz w dniu 12 kwietnia br.
dokonała otwarcia 4 otrzymanych ofert i przystąpiła do ich sprawdzania. 

Pełne teksty zarządzeń Burmistrza są do wglądu u Sekretarza MiG  i w BIP.



Uzupełnienie

do Informacji Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji
przygotowanej na XXX sesję Rady Miejskiej w dniu 21 kwietnia 2005r.

Po wysyłce materiałów sesyjnych do dnia sesji wydane zostało jedno zarządzenie:

Zarządzenie  Nr  341/IV/2005  z  dnia   15  kwietnia  2005r.  w  sprawie  oddania
 w bezpłatne użytkowanie Przedsiębiorstwu Komunalnemu w Pleszewie – Sp. z o.o.
sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Pleszew.

Zarządzenie dotyczy sieci wybudowanych przed 1980 rokiem. Umowa w sprawie oddania w bezpłatne użytkowanie sieci kanalizacyjnej
i sieci wodociągowej pomiędzy Miastem i Gminą a Przedsiębiorstwem jest w przygotowaniu. 


