
Informacja Burmistrza
 o wydanych zarządzeniach i ich realizacji

na XVIII sesję Rady Miejskiej w dniu 25 .03.2004r.
 ( za okres od dnia 27 lutego 2004r. do  dnia  2004r.)

 
 
 
 

W  okresie  objętym  Informacją  wydanych  zostało  9  zarządzeń  burmistrza,
a mianowicie:
 
 

Zarządzenie Nr 192/IV/2004 z dnia 27 lutego 2004r.  w sprawie powierzenia stanowiska
dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 w Pleszewie.

Z  dniem  1  marca  2004r.  na  okres  5  lat  tj.  do  dnia  28  lutego  2009r,  stanowisko
dyrektora  Publicznego  Przedszkola  Nr  3  w  Pleszewie  zostało  powierzone  Pani  Aldonie
Szwedziak.

 
Zarządzenie Nr 193/IV/2004 z dnia 27 lutego 2004r.  w sprawie powierzenia stanowiska

dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Taczanowie.
Z  dniem  1  marca  2004r.  na  okres  5  lat  tj.  do  dnia  28  lutego  2004r,  stanowisko

dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Taczanowie zostało powierzone Panu Eugeniuszowi
Zielińskiemu.
 

Zarządzenie Nr 194/IV/2004 z dnia 27 lutego 2004r.  w sprawie ustalenia  ceny lokalu
mieszkalnego oraz ułamkowej części gruntu zbywanych na rzecz najemcy.

Po  ustaleniu  ceny  lokalu  przy  ul.  Sienkiewicza  40  wywieszono  wykaz  na  tablicy
ogłoszeń,  najemcy  przesłano  ofertę  wykupu.  Po  jej  akceptacji  zostanie  ustalony  termin
zawarcia aktu notarialnego.
 

Zarządzenie Nr 195/IV/2004 z dnia 27 lutego 2004r.  w sprawie ustalenia  ceny lokalu
mieszkalnego oraz ułamkowej części gruntu zbywanych na rzecz najemcy.

Po ustaleniu ceny lokalu przy ul. B. Krzywoustego 2a wywieszono wykaz na tablicy
ogłoszeń,  najemcy  przesłano  ofertę  wykupu.  Po  jej  akceptacji  zostanie  ustalony  termin
zawarcia aktu notarialnego.

 
Zarządzenie Nr 196/IV/2004 z  dnia  1 marca 2004r.  w sprawie utworzenia Gminnego

Zespołu Reagowania.
 
 
Zarządzenie  Nr  197/IV/2004  z  dnia  3  marca  2004r.  w  sprawie  powołania  komisji  

do  przeprowadzenia  przetargu  na  sprzedaż  działki  zabudowanej  położonej  w  Pleszewie  przy  
ul. Sienkiewicza 39. 

W I przetargu w dniu 8 marca 2004r. żaden z uczestników przetargu nie zaoferował
postąpienia ponad cenę wywoławczą, związku z czym w najbliższym czasie zostanie ogłoszony
II przetarg. 

 
 
 
 
Zarządzenie Nr 198/IV/2004 z dnia 15 marca 2004r.  w sprawie ustalenia ceny lokalu



mieszkalnego nr 7 położonego w Pleszewie przy ul. Mieszka I 6 oraz ułamkowej części gruntu
zbywanych na rzecz najemcy.

Po ustaleniu ceny lokalu przy ul. Mieszka I 6 wywieszono wykaz na tablicy ogłoszeń,
najemcy przesłano ofertę wykupu. Po jej akceptacji zostanie ustalony termin zawarcia aktu
notarialnego.

 
Zarządzenie Nr 199/IV/2004 z dnia 17 marca 2004r.  w sprawie ustalenia ceny lokalu

mieszkalnego nr 6 położonego w Pleszewie przy ul. Osiedlowej 4 oraz ułamkowej części gruntu
zbywanych na rzecz najemcy.

Po ustaleniu ceny lokalu przy ul. Osiedlowej 4 wywieszono wykaz na tablicy ogłoszeń,
najemcy przesłano ofertę wykupu. Po jej akceptacji zostanie ustalony termin zawarcia aktu
notarialnego.

 
 



Uzupełnienie
do Informacji o wydanych zarządzeniach i ich realizacji
na XVIII Sesję Rady Miejskiej w dniu 24 marca 2004r.

 
 

 
 
W  czasie  od  dnia  wysyłki  materiałów  sesyjnych  do  dnia  XVIII  sesji  wydane  zostały  
4  zarządzenia:
 

 
Zarządzenie Nr 200/IV/2004 z dnia 19 marca 2004r.  w sprawie ustalenia ceny lokalu

mieszkalnego nr 1 położonego w Pleszewie przy ul. Poznańskiej 67 oraz ułamkowej części gruntu
zbywanych na rzecz najemcy.

 
 
 
Zarządzenie  Nr  201/IV/2004  z  dnia  22  marca  2004r.  w  sprawie  obniżenia  ceny

wywoławczej  w II przetargu na  sprzedaż  działki  zabudowanej  położonej  w Pleszewie  przy ul.
Sienkiewicza 39.

 
 
Zarządzenie Nr 202/IV/2004 z dnia 22 marca 2004r. w sprawie wykupu do zasobu mienia

komunalnego nieruchomości położonej w Brzeziu.
 
 
 


