
Informacja Burmistrza
 o wydanych zarządzeniach i ich realizacji

na XXI sesję Rady Miejskiej w dniu 24 czerwca 2004r.
 ( za okres od dnia 28 maja 2004r. do  dnia  17 czerwca 2004r.)

 
 
 

W  okresie  objętym  Informacją  wydanych  zostało  14  zarządzeń  burmistrza,
a mianowicie:
 
 

Zarządzenie Nr 223/IV/2004 z dnia  28 maja 2004r.  w sprawie powołania Komisji  do
przejęcia nieruchomości w Baranówku.

Powołana Komisja do przejęcia nieruchomości w Baranówku dokonała szczegółowego
spisu  z  natury  wszystkich  budynków,  środków  trwałych  i  nietrwałych  oraz  inwentarza
żywego.

Przewidywany termin przejęcia nieruchomości ustala się na dzień 18 czerwca 2004r.
 
Zarządzenie  Nr  224/IV/2004  z  dnia  31  maja  2004r.  w  sprawie  zmiany  budżetu  

i w budżecie Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004.
W związku z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego wprowadzono do budżetu MiG

Pleszew po stronie dochodów następujące dotacje:
- -         Dotację  celową  w  rozdz.  80101  w  kwocie  7.125  zł.  z  przeznaczeniem  na

sfinansowanie  wyprawki  szkolnej,  przyznawanej  jako  zasiłek  losowy  w  formie
rzeczowej,  obejmującej podręczniki  szkolne o wartości  do 100 zł.  –  dla uczniów
podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym
2004/2005

- -         Dotację  celową  w  rozdz.  85212  w  kwocie  43.682  zł.  z  przeznaczeniem  na
wypłaty  –  matce  lub  ojcu  dziecka,  opiekunowi  prawnemu  albo  opiekunowi
faktycznemu  dziecka  lub  osobie  uczącej  się  –  dodatku  do  zasiłku  rodzinnego
 z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,

- -         Dotację celową w rozdz. 85278 w kwocie 93.288 zł. z przeznaczeniem na pomoc
pieniężną  dla  rolników  poszkodowanych  w  wyniku  klęski  suszy
 w 2003r.

Odpowiednio o takie same kwoty w poszczególnych rozdziałach zwiększono budżet po stronie
wydatków.
 

Zarządzenie Nr 225/IV/2004 z dnia 31 maja 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 226/IV/2004 z dnia 31 maja 2004r. w sprawie planu finansowego zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce terytorialnej 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  227/IV/2004  z  dnia  3  czerwca  2004r.  w  sprawie  powołania  komisji
konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 2
w Pleszewie.



Komisja  powołana  do  przeprowadzenia  konkursu  na  kandydata  na  stanowisko
dyrektora  ZSP  nr  2  w  Pleszewie  zakończyła  prace  w  dniu  17  czerwca   wytypowaniem
kandydata, Pani Romany Kaczmarek.

 
 

Zarządzenie  Nr  228/IV/2004  z  dnia  4  czerwca  2004r.  w  sprawie  powołania  komisji
przetargowej  do  przeprowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  :
„Dostawę 5 komputerów, 2 laptopów, 2 drukarek, 2 monitorów oraz skanera do Urzędu Miasta i
Gminy Pleszew”.

Do przetargu przystąpiło 7 firm. Przetarg wygrała firma Login Computer Bogna Han
z Leszna. Kwota przedmiotu zamówienia wyniosła 29.077,09zł.

 
 

Zarządzenie  Nr  229/IV/2004  z  dnia  4  czerwca  2004r.  w  sprawie  powołania  komisji
przetargowej  do  przeprowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  :
„Wykonanie nakładki bitumicznej z betonu asfaltowego na drodze w m. Taczanów I”.

Przetarg został rozstrzygnięty. Zamówienia udzielono firmie Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych S.A. z Ostrowa Wlkp.

 
Zarządzenie  Nr  230/IV/2004  z  dnia  4  czerwca  2004r.  w  sprawie  zmiany  składu

Obwodowej  Komisji  Wyborczej  Nr  10  w  Pleszewie  powołanej  do  wykonania  zadań  
w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004r.

 
 
Zarządzenie  Nr 231/IV/2004  z  dnia  7  czerwca  2004r.  w sprawie  wykupu do  zasobu

mienia komunalnego nieruchomości rolnej położonej w Marszewie.
Dokumenty  związane  z  wykupem  działki  Nr  34/2  o  pow.  2.90,00ha  przesłano  do

Starostwa  Powiatowego  celem  sporządzenia  protokółu  uzgodnień  w  sprawie  nabycia
przedmiotowych gruntów i ustalenia terminu zawarcia aktu notarialnego.

 
Zarządzenie  Nr  232/IV/2004  z  dnia  9  czerwca  2004r.  w  sprawie  powołania  komisji

przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowę
kanalizacji z przykanalikami w ul. Cichej i Gdańskiej w m. Pleszew” oraz postępowania na: Projekt
budowlany dla obiektu: „Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej od ul. Marszewskiej/Hallera do
ul. Targowej/Słowackiego w m. Pleszew”.

W  przetargu  nieograniczonym  na:  „Budowę  kanalizacji  z  przykanalikami  
w ul.  Cichej i Gdańskiej w m. Pleszew” termin składania ofert upłynął  14 czerwca 2004r.
Wpłynęły 2 oferty – Komisja Przetargowa ocenia spełnianie przez wykonawców warunków
udziału w postępowaniu oraz sprawdza ich oferty.
 

W przetargu nieograniczonym na: Projekt budowlany dla obiektu: „Budowa kolektora
kanalizacji  sanitarnej  od  ul.  Marszewskiej/Hallera  do  
ul. Targowej/Słowackiego w m. Pleszew” został ogłoszony 8.06.2004r. Obecnie sprzedawana
jest  specyfikacja istotnych warunków zamówienia zainteresowanym wykonawcom. Termin
składania ofert upływa 28 czerwca 2004r.

 
Zarządzenie  Nr  233/IV/2004  z  dnia  9  czerwca  2004r.  w  sprawie  powołania  komisji

przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowę
nawierzchni  ulic  Matejki  i  Kiepury  w  Pleszewie”  oraz  postępowania  na  „Wykonanie  robót
remontowych w budynku Ratusza”.

W przetargu nieograniczonym na:  „Budowę  nawierzchni  ulic  Matejki  i  Kiepury w
Pleszewie” termin składania ofert upłynął 15 czerwca 2004r.
Wpłynęły 3 oferty – Komisja Przetargowa ocenia spełnianie przez wykonawców warunków



udziału w postępowaniu oraz sprawdza ich oferty.
W  przetargu  nieograniczonym  na:  „Wykonanie  robót  remontowych  w  budynku

Ratusza” został ogłoszony 3.06.2004r. Dopuszczono składanie ofert częściowych (wyznaczono
6  zadań  częściowych)   Obecnie  sprzedawana  jest  specyfikacja  istotnych  warunków
zamówienia zainteresowanym wykonawcom.
Termin składania ofert upływa 21 czerwca 2004r.

 
Zarządzenie  Nr  234/IV/2004  z  dnia  14  czerwca  2004r.  w  sprawie  zatwierdzenia

sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Pleszewie za 2003r.
Zarządzenie  Nr  235/IV/2004  z  dnia  14  czerwca  2004r.  w  sprawie  zatwierdzenia

sprawozdania finansowego Domu Kultury w Pleszewie za 2003r.
Zarządzenie  Nr  236/IV/2004  z  dnia  14  czerwca  2004r.  w  sprawie  zatwierdzenia

sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Pleszewie za 2003r.
 
 



 
Uzupełnienie

do Informacji o wydanych zarządzeniach i ich realizacji
na XXI Sesję Rady Miejskiej w dniu 24 czerwca 2004r.

 
 
 

 
 

W czasie od dnia wysyłki materiałów sesyjnych do dnia XXI sesji wydane zostało jedno
zarządzenie  Nr  237/IV/2004  z  dnia  23  czerwca  2004r.  w  sprawie  powołania  Zespołu
opiniującego złożone oferty na realizację zadań pomocy społecznej.

 
Zespół  w  składzie: Czesław  Skowroński  –  przewodniczący,  Janina  Ciupa,  Łukasz

Jaroszewski  oraz zaproszeni  do zespołu radni  : Marcin Sitnicki,   Włodzimierz  Grobys   oraz
Tomasz Górski - Z-ca Prezesa Zarządu Rejonowego PCK w dniu 23 czerwca br zapoznali się z
ofertą  jaka  wpłynęła  od  Towarzystwa  im.  Św.  Brata  Alberta.   Innych  ofert  nie  było.


