
Informacja Burmistrza
 o wydanych zarządzeniach i ich realizacji

na XX sesję Rady Miejskiej w dniu 27 maja 2004r.
 ( za okres od dnia 19 kwietnia 2004r. do  dnia 20 maja  2004r.)

 
 
 

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

Zarządzenie Nr 212/IV/2004 z dnia 19 kwietnia 2004r.  w sprawie wykazania do
sprzedaży  działki  niezabudowanej  położonej  w  Pleszewie  przy  
ul. Sienkiewicza 39 – w drodze bezprzetargowej.

Informację  o  wykazaniu  do  sprzedaży  w  drodze  bezprzetargowej  działki  Nr
2492/2 o pow. 698 m2  położonej w Pleszewie przy ul. Sienkiewicza 39 zamieszczono na
tablicy ogłoszeń i w prasie. 

 
Zarządzenie  Nr  213/IV/2004  z  dnia  19  kwietnia  2004r.  w sprawie  powołania

Zespołu Zadaniowego ds. Rozwoju Lokalnego.
Powołany   Zespół  przygotował  projekt  Planu  Rozwoju  Lokalnego,  który

zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej na XX sesji. 
 

Zarządzenie  Nr  214/IV/2004  z  dnia  19  kwietnia  2004r.  w sprawie  ogłoszenia
konkursu  na  stanowisko  dyrektora  Zespołu  Szkół  Publicznych  nr  2  
w Pleszewie.

Ogłoszenie  o  konkursie  opublikowano  w  prasie  lokalnej  i  w  Gazecie
Poznańskiej. Termin składania ofert upływa w dniu 28 maja 2004r.

 
 

Zarządzenie  Nr  215/IV/2004  z  dnia  21  kwietnia  2004r.  w sprawie  powołania
komisji do przeprowadzenia negocjacji w celu sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki
zabudowanej położonej w Pleszewie przy ul. Sienkiewicza 39

Komisja przetargowa w składzie: 
- -         Grzegorz Spychaj
- -         Roman Łukasik
- -         Łukasz Jaroszewski

przeprowadziła w dniu 28 kwietnia 2004r. negocjacje, w wyniku których      
wyłoniono nabywcę działki oferującego za nieruchomość 150 tys. zł.   
Notarialnego aktu sprzedaży dokonano w dniu 29 kwietnia br. 

 
Zarządzenie Nr 216/IV/2004 z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie harmonogramu

realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew na II kwartał 2004 roku.
Harmonogram  opracowano  na  podstawie  uchwalonego  budżetu.  Realizacja

dochodów  i  wydatków  w  II  kw.  2004r.  przebiega  zgodnie  
z Harmonogramem.

 
Zarządzenie Nr 217/IV/2004 z dnia  30 kwietnia 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 przyznaniu dotacji na świadczenia rodzinne (zadania zlecone). Budżet realizowany
jest zgodnie z przyjętą zmianą.



 
 

Zarządzenie  Nr  218/IV/2004  z  dnia   30  kwietnia  2004r.  w  sprawie  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 219/IV/2004 z dnia 5 maja 2004r.  w sprawie powołania Zespołu

do  przeprowadzenia  i  odbioru  strzelnicy  Kurkowego  Bractwa  Strzeleckiego  
w Pleszewie.

Powyższym zarządzeniem Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew powołał Zespół w
składzie:

1. 1.      Irena Sobisiak
2. 2.      Paweł Tanaś
3. 3.      Grzegorz Knappe
4. 4.      Roman Łukasik
5. 5.      Zdzisław Konecki
6. 6.      Włodzimierz Kraska
7. 7.      Andrzej Franka
8. 8.      Łukasz Jaroszewski

W dniu  6  maja  2004r.  Zespół  wraz  z  biegłymi  w  zakresie  broni  i  amunicji
Panem Ireneuszem Dziubkiem dokonali  przeglądu Strzelnicy Sportowej Kurkowego
Bractwa Strzeleckiego w Pleszewie położonej przy ul. Spornej.

Ustalono,  że Bractwo Kurkowe po wykonaniu zleconych przez Komisję prac
zgłosi  Strzelnice  do  ostatecznego  odbioru  w  celu  wydania  decyzji  
o dopuszczeniu jej do użytkowania.
 

Zarządzenie Nr 220/IV/2004 z dnia 5 maja 2004r.  w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
wybór banku prowadzącego bankową obsługę budżetu Miasta i Gminy Pleszew.

Komisja przetargowa w składzie: 
Grzegorz Spychaj
Janina Ciupa
Janina Zawiślak
Łukasz Jaroszewski
Beata Kałużna

W dniu 18 maja dokonała otwarcia 3 ofert, które obecnie są analizowane.



Uzupełnienie
do Informacji o wydanych zarządzeniach i ich realizacji

na XX Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 maja 2004r.
 
 
 

 
Zarządzenie Nr 221/IV/2004 z dnia 19 maja 2004r.  w sprawie powołania obwodowych

komisji wyborczych.
 
Zarządzenie Nr 222/IV/2004 z dnia 24 maja 2004r.  w sprawie określenia stanowisk w

Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie, z którymi może się łączyć dostęp do informacji niejawnych.
Zarządzenie  wydano  w  celu  realizacji  postanowień  ustawy  o  ochronie  informacji

niejawnych.  Pracownicy  zajmujący  stanowiska  wymienione  w  zarządzeniu  będą  poddani
procedurze postępowania sprawdzającego w zakresie dopuszczenia do informacji niejawnych.


