
Informacja Burmistrza
 o wydanych zarządzeniach i ich realizacji

na XXII sesję Rady Miejskiej w dniu  23 września 2004r.
 ( za okres od dnia 25 czerwca 2004r. do  dnia 16  września 2004r.)

 
 
 

W  okresie  objętym  Informacją  wydanych  zostało  36  zarządzeń  burmistrza,
a mianowicie:
 
 

Zarządzenie  Nr 238/IV/2004 z dnia  25 czerwca 2004r.  w sprawie powołania  Komisji
Egzaminacyjnej  dla  nauczycieli  ubiegających  się  o  awans  zawodowy  na  stopień  nauczyciela
mianowanego.
Powołana Komisja przeprowadziła w dniach  od 5 do 8 lipca 2004r.  egzaminy  ,  do których
przystąpiło 13 nauczycieli. Wszyscy przystępujący zdali egzamin. 

 
Zarządzenie Nr 239/IV/2004 z dnia 28 czerwca 2004r.  w sprawie niewykonania prawa

pierwokupu nieruchomości.
Przekazano  do  biura  notarialnego  decyzję  Burmistrza  o  nieskorzystaniu  z  prawa

pierwokupu  niezabudowanej  działki  budowlanej  sprzedawanej  w  obrocie  wtórnym  pomiędzy
osobami fizycznymi (osiedle domów jednorodzinnych przy ul. Warneńczyka).

 
Zarządzenie Nr 240/IV/2004 z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie wykazania do sprzedaży

działki zabudowanej położonej w Pleszewie przy ul. Sopałowicza.
Ogłoszenie o wykazaniu działki do sprzedaży ukazało się w prasie lokalnej i na tablicy

ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy.
 
Zarządzenie Nr 241/IV/2004 z dnia 28 czerwca 2004r.  w sprawie ustalenia ceny lokalu

mieszkalnego  nr  19  położonego  w  Pleszewie  przy  ul.  Mieszka  I  6  oraz  udziału  
w części wspólnej budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu zbywanych na rzecz najemcy.

Po  21  dniach  od  opublikowania  ogłoszenia  Urząd  wystąpił  z  warunkami  oferty  do
najemcy. Po akceptacji ceny wynoszącej 49.300,0 + grunt  2.400,0  i warunków sprzedaży przez
nabywcę ,  zostanie   ustalony termin zawarcia aktu notarialnego.

 
Zarządzenie  Nr 242/IV/2004 z  dnia  30 czerwca  2004r.  w sprawie  powołania  komisji

przetargowej  do  przeprowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na:
„Modernizację – remont budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Pleszewie”.

Komisja  przetargowa w składzie:
1. 1.      Irena Sobisiak - przewodniczący
2. 2.      Paweł Tanaś - członek
3. 3.      Mariola Michalak - członek
4. 4.      Beata Kałużna - sekretarz komisji

w wyniku przeprowadzonego postępowania z dwóch otrzymanych ofert wybrała firmę PROZ –
BUD Zakład Produkcyjno Handlowo – Usługowy z Ostrowa za cenę 379.739,41 zł.
Umowę podpisano 23.08.2004r. z terminem wykonania do 31.10.2004r.
Trwają roboty budowlano – remontowe.

 
Zarządzenie  Nr 243/IV/2004 z  dnia  30 czerwca  2004r.  w sprawie  powołania  komisji

przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowę
drogi dojazdowej z kostki betonowej do Remizy OSP w Kowalewie gm. Pleszew”.

Komisja przetargowa w składzie:



1. 1.      Irena Sobisiak - przewodniczący
2. 2.      Paweł Tanaś - członek
3. 3.      Beata Kałużna - sekretarz komisji 

w  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  wybrano  ofertę  PK  Pleszew  za  cenę  
171.598,36 zł. Umowę podpisano 20.07.2004r.
Inwestycję zakończono zgodnie z umową 12.08.2004r.

 
Zarządzenie  Nr 244/IV/2004 z  dnia  30 czerwca  2004r.  w sprawie  powołania  komisji

przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowę
nawierzchni ulicy Fredry w Pleszewie”.

Zgodnie z Zarządzeniem powołano komisję przetargową w składzie:
1. 1.      Irena Sobisiak - przewodniczący
2. 2.      Stanisław Radny - członek
3. 3.      Beata Kałużna - sekretarz komisji

 w  wyniku przeprowadzonego postępowania  z  dwóch otrzymanych ofert  wybrała  ofertę  firmy
Brukarstwo – Nawierzchnie i Kanalizacje Zenon Pawlicki z Witaszyc za cenę 128.030,46 zł.
Inwestycję zakończono 31.08.200r.

 
Zarządzenie  Nr  245/IV/2004  z  dnia  30  czerwca  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. Budżet realizowany jest zgodnie z przyjętą zmianą.
 

Zarządzenie Nr 246/IV/2004 z dnia 30 czerwca 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 247/IV/2004 z dnia  30 czerwca 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  248/IV/2004  z  dnia  30  czerwca  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. Budżet realizowany jest zgodnie z przyjętą zmianą.
 
 
 
Zarządzenie Nr 248A/IV/2004 z dnia  1 lipca 2004r.  w sprawie powołania  komisji  do

przeprowadzenia wyceny inwentarza żywego /koni/ w Baranówku.
Powołana  komisja dokonała wyceny 2 szt. koni zbędnych do zajęć hipoterapii.  Na ich

sprzedaż  został  ogłoszony  przetarg  nieograniczony.  Konie  wyceniono  na  4.000,0  zł.
 i 3.500, 0 zł

 
Zarządzenie Nr 249/IV/2004 z dnia 7 lipca 2004r.  w sprawie wyodrębnienia własności

lokali  znajdujących  się  w  budynku  mieszkalnym,  położonym  w  Pleszewie  przy  
ul. Prokopowskiej 52.

W  celu  umożliwienia  najemcy  zakupu  lokalu  mieszkalnego  dokonano  notarialnego



wyodrębnienia  poszczególnych  lokali  i  wystąpiono  o  założenie  każdemu  lokalowi  Księgi
Wieczystej.  Po  wpisie  do  KW  przystąpimy  do  procedury  sprzedaży  lokalu  najemcy  w  trybie
bezprzetargowym.

 
Zarządzenie Nr 250/IV/2004 z dnia 19 lipca 2004r.  w sprawie powierzenia stanowiska

dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie.
Z dniem 1 sierpnia 2004r. na okres 5 lat tj. do dnia 31 lipca 2009r. powierzono stanowisko

dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie pani Romanie Kaczmarek.
 
Zarządzenie  Nr 251/IV/2004 z  dnia  20  lipca 2004r.  w sprawie powołania  komisji  do

przeprowadzenia przetargu na sprzedaż inwentarza żywego (koni) w Baranówku.
W dniu  30.07.200r  odbyły  się  dwa przetargi  na  zbycie  koni.   W związku  z   brakiem

chętnych nabyciem koni w tym trybie  -  konie zbyto w terminie późniejszym w drodze negocjacji
za cenę wywoławczą na raty. 

 
Zarządzenie Nr 252/IV/2004 z dnia 22 lipca 2004r. w sprawie wysokości ekwiwalentu za

pranie  odzieży  roboczej  i  jej  naprawę  wypłaconego  pracownikom  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w
Pleszewie.

Zarządzenie zostało zrealizowane.
 
Zarządzenie Nr 253/IV/2004 z dnia 27 lipca 2004r.  w sprawie wykazania do sprzedaży

nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej użytki rolne i w części użytki leśne położone
w Grodzisku.

Ogłoszenie  o  wykazaniu  nieruchomości   do  sprzedaży  ukazało  się  w  prasie  lokalnej
 i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

 
Zarządzenie Nr 254/IV/2004 z dnia 27 lipca 2004r.  w sprawie wykazania do sprzedaży

działki  na  rzecz  aktualnego  użytkownika  –  Energetyki  Kaliskiej  S.A.  Rejonowego  Zakładu
Energetycznego w Jarocinie – w drodze bezprzetargowej.

Ogłoszenie o wykazaniu działki do sprzedaży ukazało się w prasie lokalnej i na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

 
Zarządzenie Nr 255/IV/2004 z dnia 27 lipca 2004r.  w sprawie zamiany nieruchomości

położonych w Pleszewie przy ul. Polnej i Komunalnych.
W celu regulacji  pasa drogowego ul. Polnej w Pleszewie w dniu 8.09.2004r dokonano

aktem  notarialnym  zamiany  gruntu  będącego  własnością  MiG  Pleszew  i  osoby  fizycznej,
mieszkającej przy ul. Polnej.

 
Zarządzenie  Nr  256/IV/2004  z  dnia  30  lipca  2004r.  w  sprawie  powołania  komisji

przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowę
nawierzchni ulicy Gdańskiej w Pleszewie”.

Komisja przetargowa w składzie:
1. 1.      Irena Sobisiak - przewodniczący
2. 2.      Paweł Tanaś - członek
3. 3.      Beata Kałużna - sekretarz komisji

w  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  z  dwóch  otrzymanych  ofert  wybrała  ofertę  PRD
Ostrów za cenę 257.740,90 zł.
Umowę podpisano 7.09.2004r. z  terminem wykonania do 31.10.2004r.

 
Zarządzenie  Nr  257/IV/2004  z  dnia  30  lipca  2004r.  w  sprawie  powołania  komisji

przetargowej  do  przeprowadzenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na:  
„Budowę kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej  z  przykanalikami  w ul.  Batorego w m.  Pleszew  
– Etap II”.



Komisja przetargowa w składzie:
1. 1.      Irena Sobisiak - przewodniczący
2. 2.      Jerzy Chudy - członek
3. 3.      Mariola Michalak - członek
4. 4.      Beata Kałużna - sekretarz

 w  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  z  dwóch  otrzymanych  ofert  wybrała  ofertę  PK
Pleszew za cenę 267.923,22 zł.
Umowę podpisano 17.09.2004r. z terminem wykonania do 31.10.2004r.
Trwają roboty budowlano – remontowe.

 
Zarządzenie  Nr  258/IV/2004  z  dnia  30  lipca  2004r.  w  sprawie  powołania  komisji

przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowę
nawierzchni ulic Pomorskiej i Olsztyńskiej w Pleszewie”.

Komisję przetargowa w składzie:
1. 1.       Irena Sobisiak - przewodniczący
2. 2.      Stanisław Radny - członek
3. 3.      Mariola Michalak - członek
4. 4.      Beata Kałużna - sekretarz komisji

Wpłynęła  1  oferta,  PRD  DROBUD  S.A.  z  Jarocina  -  oferowana  cena  wyniosła  
268.480,37 zł.
Oferta wymagała obowiązkowego uzupełnienia, które  wpłynęło 13.09.2004r.
W najbliższym czasie nastąpi podpisanie umowy.

 
Zarządzenie Nr 259/IV/2004 z dnia 30 lipca 2004r.  w sprawie harmonogramu realizacji

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

wydatków  w  III  kw.  2004r.  przebiega  zgodnie  
z Harmonogramem.

 
Zarządzenie  Nr  260/IV/2004  z  dnia  11  sierpnia  2004r.  w  sprawie  uzupełnienia

jednolitego rzeczowego wykazu akt stosowanego w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie.
Zarządzeniem,  po wyrażeniu zgody przez Archiwum Państwowe,  uzupełniono jednolity

rzeczowy wykaz akt  o hasła klasyfikacyjne dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego,
audytu wewnętrznego oraz świadczeń rodzinnych. Do tej pory hasła te nie były uwzględnione w
Instrukcji Kancelaryjnej.

 
Zarządzenie Nr 261/IV/2004 z dnia 12 sierpnia 2004r.  w sprawie powołania komisji do

przeprowadzenia  przetargu  na  sprzedaż  nieruchomości  zabudowanej  położonej  
w Pleszewie przy ul. Sopałowicza.

W dniu 13.08.2004r odbył się przetarg nieograniczony w celu sprzedaży działki. Działkę
sprzedano w pierwszym przetargu za cenę 121.000,o zł., w tym kwota 57.960,0 podlega zwrotowi
na rzecz osoby, która wybudowała na działce budynek.  

 
Zarządzenie Nr 262/IV/2004 z dnia 17 sierpnia 2004r. w sprawie nieodpłatnego nabycia

w  drodze  darowizny  na  własność  Miasta  i  Gminy  Pleszew  zabudowanej  działki  położonej  w
Pleszewie przy ul. Szpitalna – Wierzbowa, będącej własnością Powiatu Pleszewskiego.

Po podpisaniu protokołu uzgodnień zostanie ustalony termin zawarcia aktu notarialnego
( budynek starej kotłowni z gruntem). 

 
Zarządzenie Nr 263/IV/2004 z dnia 18 sierpnia 2004r. w sprawie wykazania do sprzedaży

nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Pleszewie przy ul. Piaski. 
Ogłoszenie  o  wykazaniu  nieruchomości   do  sprzedaży  ukazało  się  w  prasie  lokalnej

 i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy.



 
Zarządzenie Nr 264/IV/2004 z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie powierzenia stanowiska

dyrektora ZSP nr 1 w Pleszewie.
Z dniem 1 września  2004r.  na  okres  2  lat  tj.  do  dnia  30  czerwca 2006r.  powierzono

stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie pani Danucie Koniecznej.
 
Zarządzenie  Nr  265/IV/2004  z  dnia  24  sierpnia  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. Budżet realizowany jest zgodnie z przyjętą zmianą.
 
Zarządzenie Nr 266/IV/2004 z dnia 24 sierpnia 2004r.  w sprawie ustalenia ceny lokalu

mieszkalnego nr 2 położonego w Pleszewie przy ul. B. Krzywoustego 2a oraz ułamkowej części
gruntu zbywanych na rzecz najemcy.

Po zaakceptowaniu  ceny ustalonej  w zarządzeniu  na kwotę  20.580,0 zł.  + 5.540,00 za
udział w gruncie przez najemcę lokalu, zostanie ustalony termin zawarcia aktu notarialnego w
celu sprzedaży lokalu najemcy w trybie bezprzetargowym.

 
Zarządzenie Nr 267/IV/2004 z dnia 24 sierpnia 2004r.  w sprawie ustalenia ceny lokalu

mieszkalnego nr 3 położonego w Pleszewie przy ul. B. Krzywoustego 2a oraz ułamkowej części
gruntu zbywanych na rzecz najemcy.

Po zaakceptowaniu  ceny ustalonej  w zarządzeniu  na kwotę  29.920,0 zł.  + 7.720,00 za
udział w gruncie przez najemcę lokalu, zostanie ustalony termin zawarcia aktu notarialnego w
celu sprzedaży lokalu najemcy w trybie bezprzetargowym.

 
Zarządzenie Nr 268/IV/2004 z dnia 31 sierpnia 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 269/IV/2004 z dnia 2 września 2004r.  w sprawie powołania komisji do

przeprowadzenia  przetargu  na  sprzedaż  nieruchomości  niezabudowanej  położonej  
w Grodzisku.

W dniu  8.09.2004  komisja  przeprowadziła  przetarg  nieograniczony  w  wyniku  którego
zbyto nieruchomość. Termin zawarcia aktu notarialnego – w ciągu miesiąca od dnia przetargu.
Przetarg  dotyczył  gruntów  rolnych  i  leśnych  o  pow.  ogółem  20,4  ha.  sprzedanych  za  cenę
162570,00 zł. 

 
Zarządzenie Nr 270/IV/2004 z dnia 7 września 2004r.  w sprawie powołania komisji do

przeprowadzenia  inwentaryzacji  w  nieruchomości  położonej  w  Pleszewie  przy  ul.  Piaski  
( Noclegownia ).

W związku z wygraniem przetargu na prowadzenie noclegowni przez Towarzystwo im. Św.
Brata Alberta, powołana w zarządzeniu komisja dokona spisu z natury, który będzie załącznikiem
do umowy użytkowania. Termin spisu do 30.09.2004

 
Zarządzenie  Nr 271/IV/2004  z  dnia  7  września  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 272/IV/2004 z dnia 7 września 2004r. w sprawie wykazania do sprzedaży

nieruchomości rolnej wraz z zabudowaniami położonej w Baranówku.
Ogłoszenie o wykazaniu nieruchomości do sprzedaży ukazało się w prasie lokalnej     i na

tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy.
 
 



Uzupełnienie
do Informacji o wydanych zarządzeniach i ich realizacji
na XXII Sesję Rady Miejskiej w dniu 23 września 2004r.

 
 

 
 
W  czasie  od  dnia  wysyłki  materiałów  sesyjnych  do  dnia  XXII  sesji  wydane  zostały  
 2 zarządzenia:
 

 
 
Zarządzenie Nr 273/IV/2004 z dnia 21 września 2004r.  w sprawie niewykonania prawa

pierwokupu nieruchomości.
Zarządzenie  dotyczy  nieruchomości  zapisanej  w  ewidencji  gruntów  jako  działka

 Nr 3555 położona w Pleszewie przy ul. Władysława Warneńczyka. 
 

 
Zarządzenie Nr 274/IV/2004 z dnia 21 września 2004r.  w sprawie niewykonania prawa

pierwokupu nieruchomości.
Zarządzenie  dotyczy  nieruchomości  zapisanej  w  ewidencji  gruntów  jako  działka  

Nr 13/12 położona w Kowalewie.


