
Informacja Burmistrza
 o wydanych zarządzeniach i ich realizacji

na XIX sesję Rady Miejskiej w dniu 16.04.2004r.
 ( za okres od dnia 24 marca 2004r. do  dnia 9 kwietnia 2004r.)

 
 
 

W  okresie  objętym  Informacją  wydanych  zostało  8  zarządzeń  burmistrza,
a mianowicie:
 
 

Zarządzenie Nr 203/IV/2004 z dnia 24 marca 2004r.  w sprawie ustalenia ceny lokalu
mieszkalnego 20 położonego w Pleszewie przy ul. Poznańskiej 75 oraz ułamkowej części gruntu
zbywanych na rzecz najemcy.

Po ustaleniu ceny lokalu przy ul. Poznańskiej 75 na kwotę 36.482,00  zł., ( w tym grunt
870,00 zł.) ogłoszono powyższe na tablicy ogłoszeń i najemcy przesłano ofertę wykupu. Po jej
akceptacji zostanie ustalony termin zawarcia aktu notarialnego. Lokal     o powierzchni 64,90
m2 składa się z 4 izb.
 

Zarządzenie  Nr  204/IV/2004  z  dnia  26  marca  2004r.  w  sprawie  zmiany  budżetu  
i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004.

Zmiany  budżetu  dokonano  w  związku  z  otrzymaniem  decyzji  Wojewody
o zwiększeniu o 1000 zł. dotacji celowej na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych .
 

Zarządzenie Nr 205/IV/2004 z dnia 26 marca 2004r. w sprawie wykazania do sprzedaży
działek zabudowanych garażami położonymi w Pleszewie przy ul. Al. Wojska Polskiego.

Wykaz 18 działek przeznaczonych do sprzedaży wraz z ich ceną wywoławczą został
podany  do  publicznej  wiadomości  w  prasie  i  na  tablicy  ogłoszeń.   Pierwszy  przetarg
wyznaczono na dzień 27 kwietnia br.
 

Zarządzenie  Nr 206/IV/2004  z  dnia  31  marca 2004r.  w sprawie  opracowania  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  207/IV/2004  z  dnia  31  marca  2004r.  w  sprawie  opracowania
Harmonogramu  realizacji  dochodów  i  wydatków  budżetu  Miasta  i  Gminy  Pleszew  na  
I kwartał 2004r.

Harmonogram opracowano na podstawie uchwalonego budżetu. Realizacja dochodów
i wydatków I kw. 2004r. budżetu przebiega zgodnie z Harmonogramem.
 

Zarządzenie  Nr  208/IV/2004  z  dnia  1  kwietnia  2004r.  w  sprawie  Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Pleszew.

Nowy Regulamin wszedł w życie z dniem 1 kwietnia 2004r. 
 

Zarządzenie  Nr  209/IV/2004  z  dnia  1  kwietnia  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 210/IV/2004 z dnia 7 kwietnia 2004r.  w sprawie zasad przygotowania i

przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, do których stosuje się ustawę z
dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

Zarządzenie weszło w życie z dniem 7 kwietnia br. i od tego dnia jest stosowane przy
przygotowaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

 



 
 

Uzupełnienie
do Informacji o wydanych zarządzeniach i ich realizacji
na XIX Sesję Rady Miejskiej w dniu 16 kwietnia 2004r.

 
 
 

 
 

W  czasie  od  dnia  wysyłki  materiałów  sesyjnych  do  dnia  XIX  sesji  wydane
zostało  jedno  zarządzenie  Nr  211/IV/2004  z  dnia  13  kwietnia  2004r.  w  sprawie
Powołania  komisji  przetargowej  do  przygotowania  i  przeprowadzenia  postępowania  o
udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie robót remontowych w budynku Ratusza
w Pleszewie”.

  Komisja w składzie: Irena Sobisiak, Paweł Tanaś, Arkadiusz Ptak, Stanisław
Radny,  Beata  Kałużna  rozpocznie  pracę  nad  przygotowaniem  dokumentacji
przetargowej w najbliższych dniach.


