
S P R A W O Z D A N I E
z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w IV kwartale 2004r.

 
W IV kwartale 2004 roku odbyły się 3 sesje Rady Miejskiej w dniach 4 listopada,

9 grudnia i 30 grudnia 2004r.

Realizacja uchwał przedstawia się następująco:
 
Uchwała  Nr  XXIV/158/2004  z  dnia  4  listopada  2004r.  w sprawie  zwolnień  od  podatku
od nieruchomości.
Uchwała  została  opublikowana  w  dniu  17  grudnia  2004r.  w  Dzienniku  Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje od 1.01.2005roku.

Uchwała  Nr  XXIV/159/2004  z  dnia  4  listopada  2004r.  w  sprawie  kryteriów  i  trybu
przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto i Gminę
Pleszew.

Uchwałę  doręczono  dyrektorom  szkół  i  przedszkoli.  Stosowana  jest  od  dnia
1 stycznia br.
 
Uchwała  Nr  XXIV/160/2004  z  dnia  4  listopada  2004r.  w  sprawie  ustalenia  wzorów
informacji oraz deklaracji podatkowych.

Wzory  informacji  i  deklaracji  podatkowych  zostały  opublikowane  w  dniu
13 grudnia 2004r.  w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  Uchwała
weszła w życie z dniem 28 grudnia ubr.  Nowe wzory obowiązują od dnia 1 stycznia
2005r.

Uchwała Nr XXIV/161/2004 z dnia 4 listopada 2004r.  w sprawie opłaty administracyjnej
za wydawanie wypisu i wyrysu z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Uchwała  została  ogłoszona  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa
Wielkopolskiego w dniu 17 grudnia 2004r. i obowiązuje od 1 stycznia br. 
 
Uchwała  Nr  XXV/162/2004  z  dnia  9  grudnia  2004r.  w  sprawie  Programu  współpracy
Miasta i Gminy Pleszew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2005

Obecnie  trwają  prace  nad  regulaminem  konkursu  na  realizację  zadań
publicznych  przez  organizacje  pożytku  publicznego.  Regulamin   zostanie  ogłoszony
w miesiącu styczniu br.
 
Uchwała  Nr  XXV/163/2004  z  dnia  9  grudnia  2004r.  w  sprawie  opłat  za  świadczenia
przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew.

Ustalone  nowe   opłaty  za  świadczenia  przedszkoli  obowiązują  od  1  stycznia
2005r.
 
Uchwała Nr XXV/164/2004 z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie
Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004.

Budżet był realizowany zgodnie z przyjętymi zmianami.

Uchwała  Nr  XXV/165/2004  z  dnia  9  grudnia  2004r.  w  sprawie  określenia  wysokości
rocznych stawek podatku od środków transportowych.



Uchwała oczekuje na opublikowanie.

Uchwała  Nr XXV/166/2004 z  dnia  9 grudnia  2004r.  w sprawie  obniżenia  średniej  ceny
skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2005.

Uchwała oczekuje na opublikowanie.
 
Uchwała  Nr  XXV/167/2004  z  dnia  9  grudnia  2004r.  w  sprawie  przystąpienia  do
opracowania Programów Odnowy Wsi Gminy Pleszew.

Na posiedzeniu Komisji Wsi i Rolnictwa w dniu 28.12.2004r. oraz na naradzie
z sołtysami w dniu 7.01.2005r. przedstawiono zasady opracowania POW.
Przystąpiono do opracowania pierwszych Programów.
 
Uchwała  Nr  XXV/168/2004  z  dnia  9  grudnia  2004r.  w  sprawie  przystąpienia  do
opracowania Programu Rewitalizacji Miasta Pleszewa.

W  celu  wykonania  uchwały  w  najbliższym  czasie  zostanie  zarządzeniem
Burmistrza powołany Zespół  ds.  Rewitalizacji,  którego zadaniem będzie opracowanie
Programu i przedstawienie go Radzie Miejskiej do uchwalenia.   
 
Uchwała Nr XXV/169/2004 z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy
Pleszew do Funduszu Poręczeń Kredytowych Południowej Wielkopolski spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.

W dniu 22.12.2004 r.  na konto Funduszu Poręczeń Kredytowych Południowej
Wielkopolski  spółka z  o.o.  zostały przekazane środki  w  wysokości  50.000 zł.  Miasto
i Gmina Pleszew stanie się udziałowcem spółki po walnym zebraniu i podpisaniu aktu
notarialnego o podwyższeniu kapitału funduszu.
 
Uchwała  Nr  XXVI/170/2004  z  dnia  16  grudnia  2004r.  w sprawie  określenia  wysokości
stawek podatku od nieruchomości na rok 2005.

Uchwała oczekuje na opublikowanie.
 

Uchwała  Nr  XXVII/171/2004  z  dnia  30  grudnia  2004r.  w  sprawie  przyjęcia  pomocy
finansowej od Powiatu Pleszewskiego.

Uchwała została zrealizowana - na konto budżetu miasta i gminy wpłynęła pomoc
finansowa z powiatu pleszewskiego w kwocie 20.000 zł.
 
Uchwała  Nr  XXVII/172/2004  z  dnia  30  grudnia  2004r.  w  sprawie  zmiany  uchwały
nr VIII/81/99 Rady Miejskiej  w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 1999 roku w sprawie emisji
obligacji komunalnych.

Uchwała  w  trakcie  realizacji.  W  roku  2004  wykupiono  obligacje  serii  A
w wysokości 1.800.000 zł oraz obligacje serii B w wysokości 1.207.000 zł. W roku 2005
zostaną wykupione obligacje serii B – w wysokości 2.000.000 zł, a w roku 2006 zostaną
wykupione obligacje serii C – w wysokości 1.000.000 zł.
 
Uchwała Nr XXVII/173/2004 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie wykazu wydatków, które
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004

W dniu  31.12.2004 r.  środki  finansowe w kwocie  962.200 zł,  przeznaczone na
niewygasające wydatki ujęte w wykazie (załącznik do uchwały), zostały zgromadzone na
wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego budżetu miasta i gminy
Pleszew.
 



Uchwała  Nr  XXVII/174/2004  z  dnia  30  grudnia  2004r.  w  sprawie  zmiany  budżetu  i
w budżecie Miasta i Gminy na 2004r.

Budżet został  zrealizowany zgodnie z przyjętymi zmianami.
 

Uchwała  Nr  XXVII/175/2004  z  dnia  30  grudnia  2004r.  w  sprawie  uchwalenia  Statutu
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie.
Uchwała  Nr  XVII/176/2004  z  dnia  30  grudnia  2004r.  w  sprawie  zmiany  uchwały
Nr XII/120/99  Rady  Miejskiej  w  Pleszewie  z  dnia  28  października  1999r.  w  sprawie
utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocowego.
Uchwała  Nr  XXVII/177/2004  z  dnia  30  grudnia  2004r.  w  sprawie  zmiany  uchwały
Nr XII/154/92 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 1992r. w sprawie utworzenia
dziennego Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.
Uchwała Nr  XXVII/178/2004  z dnia 30 grudnia 2004r.  w sprawie zmiany Statutu Miasta
i Gminy Pleszew.

Wyżej wymienione uchwały oczekują na opublikowanie. 
 
Uchwała Nr XXVII/179/2004 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie wydania opinii dotyczącej
wniesienia  aportu  rzeczowego  do  majątku  spółki  Przedsiębiorstwo  Komunalne  Sp.  z  o.o.
w Pleszewie.

Wniesienie aportu w drodze aktu notarialnego nastąpi w styczniu br.


