
Or.0004/27/2004  Data: 13 września 2004r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.  U z 2001 Nr 142,  poz.1591 ze  zmianami)  zwołuję  XXII sesję  Rady Miejskiej  w
Pleszewie  na  dzień  23  września  2004 o  godz.  1200  w sali  posiedzeń  Urzędu  Miasta  i
Gminy. 

W porządku obrad przewiduję:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu Nr XXI /2004 z dnia 24 czerwca 2004r.
4. Interpelacje radnych.
5. Odpowiedzi na interpelacje.
6. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w II kw. 2004r.
7. Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji. 
8. Informacje o działalności Komisji Rady Miejskiej za I półrocze.
9. Organizacja ruchu drogowego i budownictwo dróg i ulic.
10. Ocena pozyskiwania środków zewnętrznych w latach 2003-2004 i prognoza na  lata

2005-2006.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. przeznaczenia  części  umorzonej  pożyczki  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – umowa nr 90/P/Ka/OW/2000,

b. przeznaczenia  części  umorzonej  pożyczki  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – umowa nr 91/P/Ka/OW/2000, 

c. określenia  wysokości  zobowiązań  zaciąganych  przez  Burmistrza  w  zakresie
podejmowania inwestycji, których wartość przekracza granicę ustaloną w budżecie na
2004r., 

d. zmiany budżetu i w budżecie miasta i gminy Pleszew na 2004r.,
e. utworzenia środków specjalnych przy zespołach szkół publicznych i przedszkolach,
f. zaciągnięcia  kredytu  długoterminowego  na  realizację  zadania  inwestycyjnego  pn.

„Budowa dróg na Osiedlu Bociańskiego, 
g. zaciągnięcia  kredytu  długoterminowego  na  realizację  zadania  inwestycyjnego  pn.

„Budowa kanalizacji na ul. Stefana Batorego”,
h. zaciągnięcia  kredytu  długoterminowego  na  realizację  zadania  inwestycyjnego  pn.

„Modernizacja w budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Pleszewie. 
i. zaciągnięcia  pożyczki  długoterminowej  na  realizację  zadania  inwestycyjnego  pn.

„Budowa kanalizacji na ul. Stefana Batorego”,
j. Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pleszew,
k. stawek opłat  za  zajęcie pasa  drogowego ulic,  dróg,  których zarządcą  jest  Miasto i

Gmina Pleszew,
l. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

„Miasto Pleszew – rejon ulic Niesiołowskiego – Kaliska”, 
ł. odrzucenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Słowackiego i Targowej w Pleszewie,
m. miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  obszaru  w  rejonie  ulic

Słowackiego i Targowej w Pleszewie,
n. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla niektórych obszarów miasta i gminy Pleszew, 



o. odwołania  Komisji  Integracji  i  Współpracy  Europejskiej  oraz  zmiany  niektórych
uchwał Rady Miejskiej w Pleszewie,

p. powołania Zespołu ds. Integracji i Współpracy Europejskiej,
r. Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń

Kanalizacyjnych Miasta i Gminy Pleszew,
s. zmiany uchwały Nr XVII/102/2004  Rady Miejskiej  w Pleszewie  z  dnia  26  lutego

2004r.  w  sprawie  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych,

t. wydania  opinii  dotyczącej  wniesienia  aportu  rzeczowego  do  majątku  spółki  pn.
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Pleszewie,

u. zwolnienia z opłaty stałej od wniosku o wpis do ewidencji działalności,

12. Sprawy różne. 


