Informacja Burmistrza
o wydanych zarządzeniach i ich realizacji
na XXIX sesję Rady Miejskiej w dniu 24 lutego 2005r.
( za okres od dnia 20 stycznia do dnia 14 lutego 2005r.)
W okresie objętym Informacją wydane zostały 4 zarządzenia burmistrza,
a mianowicie:
Zarządzenie Nr 320/IV/2005 z dnia 28 stycznia 2005r. w sprawie zmiany stawek
czynszu za najem oraz dzierżawę pomieszczeń użytkowych położonych w Pleszewie przy
ul. Ogrodowej oraz ul. Kubackiego.
Do dzierżawców wysłano informację o dalszej obniżce stawki czynszu na 2005r.
Obniżka wyniosła 1 zł./m2 dla pomieszczeń przy ul. Kubackiego oraz 1,34 zł. za 1m2 dla
pomieszczeń przy ul. Ogrodowej, których czynsz wynosił powyżej 5,5 zł./m2 i 1 zł. za 1m2
dla pozostałych.
Zarządzenie Nr 321/IV/2005 z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie powołania Zespołu
Zadaniowego do przygotowania projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta
Pleszewa.
Pierwsze spotkanie Zespółu w składzie: Czesław Skowroński – przewodniczący,
Ewa Świątek – koordynator prac, Zdziaław Gorzeliński, Zdzisław Konecki, Roman
Łukasik, Grzegorz Knappe, Irena Sobisiak, Arkadiusz Ptak, Andrzej Liskowski,
Włodzimierz Kraska, Waldemar Szuszczyński, Stanisław Bonowicz, Edward Kubisz, Jan
Rowecki, Roman Szulczyński, Andrzej Madaliński, Mariusz Szymczak zwołano na dzień
17 lutego 2005.
Zarządzenie Nr 322/IV/2005 z dnia 14 lutego 2005r. w sprawie niewykonania
prawa pierwokupu nieruchomości.
Nieskorzystano z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Taczanowie
stanowiącej działkę Nr 280/3 o pow. 136 m2 . Działka została sprzedana Magdalenie
Piaszczyńskiej zam. Lubomierz 2.
Zarządzenie będzie stanowiło podstawę do zawarcia aktu notarialnego przeniesienie
własności nieruchomosci na rzecz kupującego.
Zarządzenie Nr 323/IV/2005 z dnia 14 lutego 2005r. w sprawie powołania komisji
do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych: w Pleszewie
ul. Władysława Warneńczyka, w miejscowości Sowina oraz na sprzedaż inwentarza żywego
w Baranówku.
Komisja w skladzie: Czesław Skowroński, Roman Łukasik i Maria Blandzi
przystąpi w najbliższym czasie do zorganizowania przretargów, o których mowa
w zarządzeniu.

Pełne teksty zarządzeń Burmistrza są do wglądu u Sekretarza MiG i w BIP.

