SPRAWOZDANIE
z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w I kwartale 2005r.
W I kwartale 2005 roku odbyły się 2 sesje Rady Miejskiej w dniach 27 stycznia
i 24 lutego .
Realizacja uchwał przedstawia się następująco:
Uchwała Nr XXVIII/180/2005 z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie budżetu Miasta
i Gminy Pleszew na rok 2005.
Budżet Miasta i Gminy Pleszew jest realizowany na bieżąco zgodnie z przyjętą
uchwałą.
Uchwała Nr XXVIII/181/2005 z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie Programu
Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pleszew.
Uchwała jest realizowana w ramach przyjętych środków na 2005 rok.
Uchwała Nr XXVIII/182/2005 z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie zatwierdzenia
„Planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Pleszewie na rok 2005”.
Plan przychodów i wydatków jest realizowany na bieżąco.
Uchwała Nr XXVIII/183/2005 z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Uchwała jest realizowana na bieżąco.
Uchwała Nr XXVIII/184/2005 z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie wynagradzania
pracowników obsługi gminnych szkół i przedszkoli.
Wynagrodzenia w nowej wysokości wypłacono pracownikom w lutym
z wyrównaniem od 1 stycznia br.
Uchwała Nr XXVIII/185/2005 z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie regulaminu
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków motywacyjnego,
funkcyjnego, za wysługę lat oraz za warunki pracy oraz niektóre inne składniki
wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania
dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew w roku 2005.
Składniki wynagradzania objęte uchwalonym regulaminem są naliczane
i wypłacane z godnie z przyjętymi w regulaminie zasadami.
Uchwała Nr XXVIII/186/2005 z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie Europejskiego
Spotkania Bractw Kurkowych w Pleszewie.
Uchwałę przekazano Pleszewskiemu Bractwu Kurkowemu, które ubiega się o
organizację Spotkania.
Uchwała Nr XXIX/187/2005 z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie ustalenia kryteriów
i zasad sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste, nieruchomości lokalowych
stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew.
Uchwała została przekazana do publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego i będzie realizowana z chwilą wejścia w życie tj. po
upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
Uchwała Nr XXIX/188/2005 z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie wyznaczenia
podmiotu, w którym wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie
użyteczna.

O wyznaczeniu Przedsiębiorstwa Komunalnego do realizacji zadań związanych
z wykonaniem kary ograniczenia wolności powiadomiono Prezesa Sądu Rejonowego
w Pleszewie. Uchwała będzie realizowana z chwilą skierowania skazanych do prac.
Uchwała Nr XXIX/189/2005 z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Pleszewskiemu.
Pomoc finansowa w wysokości 15.000 zł przeznaczona zostanie na
dofinansowanie realizowanego przez Powiat zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa
chodnika przy Al. Wojska Polskiego przy Placu Wolności w Pleszewie” i zostanie
zrealizowana po przedłożeniu przez Powiat rozliczenia wykonanej inwestycji.
Uchwała Nr XXIX/190/2005 z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie Wieloletniego Planu
Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Miasta
i Gminy Pleszew.
Plan jest realizowany na bieżąco.
W marcu rozpoczęto prace przy modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
w Rynku i w ul Malińskiej oraz sieci kanalizacyjnej w Alejach Wojska Polskiego.
Uchwała Nr XXIX/191/2005 z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie poboru podatków
i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
W związku z zastrzeżeniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, co do
terminu wejścia w życie uchwały, na najbliższej sesji Rady Miejskiej zostanie
przedstawiony projekt zmiany uchwały, dostosowujący termin wejścia w życie zgodnie
z ustaleniami RIO.
Uchwała Nr XXIX/192/2005 z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie przekazania środków
finansowych na nagrody za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy Policji.
Środki będą przekazywane każdorazowo po rozstrzygnięciu konkursu na
najlepszego dzielnicowego miasta i gminy.
Uchwała Nr XXIX/193/2005 z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie zlecenia Komisji
Rewizyjnej kontroli umów dzierżawy nieruchomości przy ul. Ogrodowej 8 w Pleszewie oraz
określenia zakresu i czasu trwania kontroli.
Sprawozdanie z kontroli zostanie przedstawione na sesji w odrębnym punkcie
porządku obrad.
Uchwała Nr XXIX/194/2005 z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie wyłączenia
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej od udziału w pracach Komisji.
Radny Ryszard Borkiewicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie
uczestniczył w jej pracach dot. kontroli zleconej uchwałą Nr XXIX/193/2005 z dnia
24 lutego 2005r.

