
S P R A W O Z D A N I E 

z realizacji uchwał Rady Miejskiej podj�tych w I  kwartale 2006r. 
 
 

W I kwartale 2006 roku odbyły si� 3 sesje Rady Miejskiej w dniach  
31 stycznia , 28 lutego i 16 marca. 
Realizacja uchwał przedstawia si� nast�puj�co: 
 
 

Uchwała Nr XXXVII/276/2006 z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwi�zywania Problemów Alkoholowych na 2006r. 

Uchwała Nr XXXVII/277/2006 z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2006r. 

 Programy s� realizowane na bie��co zgodnie z preliminarzem wydatków. 

 

Uchwała Nr XXXVII/278/2006 z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie zatwierdzenia Planu 

przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej  

w Pleszewie na rok 2006. 

Plan jest realizowany na bie��co. 

 

Uchwała Nr XXXVII/279/2006 z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie zwolnie� od podatku od 

nieruchomo�ci dla przedsi�biorców realizuj�cych nowe inwestycje na terenie Miasta i Gminy 

Pleszew. 

Uchwała wejdzie w �ycie z dniem 18 kwietnia br. i od tego dnia b�dzie realizowana.  

 

Uchwała Nr XXXVII/280/2006 z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie zmiany uchwały  

Nr XLIII/295/93 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 grudnia 1993r. w sprawie utworzenia 

gminnej jednoosobowej spółki z ograniczon� odpowiedzialno�ci� pod nazw� „Przedsi�biorstwo 



Komunalne  

w Pleszewie Spółka z ograniczon� odpowiedzialno�ci�”. 

W dniu 2 lutego br. przyj�to dokumentem PT do zasobów gminy �rodki trwałe: grunt wraz  

z budynkiem  stacji pomp i studnie  gł�binowe. Równocze�nie nadzór nad obiektem powierzono 

Przedsi�biorstwu Komunalnemu do czasu innego zagospodarowania obiektu.    

 

  Uchwała Nr XXXVII/281/2006 z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie zmiany uchwały  
Nr II/12/2002 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia składów 
osobowych Komisji Rady Miejskiej w Pleszewie. 
  Komisja Inwentaryzacyjna Rady Miejskiej  zako�czyła prac� z dniem podj�cia uchwały.  

 

  Uchwała Nr XXXVII/282/2006 z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie zmiany Statutu Miasta 
 i Gminy Pleszew. 
  Uchwała wejdzie w �ycie z dniem 11 kwietnia br. Sprz�t do cyfrowego nagrywania obrad jest 
ju� testowany od lutego br.   
 Uchwała Nr XXXVIII/283/2006 z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie zmiany uchwały  

Nr XVII/94/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie przyj�cia 

Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Pleszew. 

 Zmieniony WPI obowi�zuje od dnia uchwalenia.  

  

Uchwała Nr XXXVIII/284/2006 z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie zmiany uchwały  

Nr XX/124/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 maja 2004r. w sprawie przyj�cia Planu 

Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Pleszew. 

 Plan Rozwoju Lokalnego po zmianie zał�czników dotycz�cych: punktu 8 w rozdziale III 

„Zadania Planu Rozwoju Lokalnego maj�ce na celu popraw� sytuacji społeczno – gospodarczej 

Pleszewa”, rozdziału IV „Realizacja zada� i projektów” i rozdziału VII „Plan finansowy na lata 2004 

– 2006” jest realizowany na bie��co. 

 

 



 

  Uchwała Nr XXXVIII/285/2006 z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie zmiany uchwały  
Nr XXX/203/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 
Miasta i Gminy Pleszew. 
 Uchwała oczekuje na opublikowanie w Dzienniku Urz�dowym Województwa Wielkopolskiego. 

  

  Uchwała Nr XXXVIII/286/2006 z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie likwidacji przedszkoli  
w Bronowie, Rokutowie, Zawidowicach i Zielonej Ł�ce. 

Likwidacja przedszkoli nast�pi z dniem 1 wrze�nia 2006 roku. 

 

Uchwała Nr XXXVIII/287/2006 z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie wyznaczenia podmiotu,  
w którym wykonywana jest kara ograniczenia wolno�ci oraz praca społecznie u�yteczna.  
  O podj�tej uchwale poinformowano Prezesa S�du Rejonowego w Pleszewie i Zarz�d PK. 

Uchwała Nr XXXIX/288/2006 z dnia 16 marca 2006r.  udzielania bonifikat od opłat 

rocznych za trwały zarz�d. 

 Wnioski o udzielenie bonifikat od opłat rocznych za trwały zarz�d zło�one zostały przez 

dyrektorów: 

-Biblioteki Publicznej MiG, 

-Muzeum Regionalnego, 

-�rodowiskowego Domu Samopomocy. 

Decyzje administracyjne w tej sprawie zostan� wydane w kwietniu br.. 

 

Uchwała Nr XXXIX/289/2006 z dnia 16 marca 2006r. porozumienia pomi�dzy Miastem 

 i Gmin� Pleszew, Gmin� Gołuchów oraz Gmin� Chocz w sprawie wspólnej  realizacji 

„Pilota�owego Programu LIDER +”. 

W dniu 21 marca br. odbyło si� spotkanie z przedstawicielami gmin uczestnicz�cych  

w porozumieniu z podmiotem realizuj�cym porozumienie – Andrzej Przepióra Consulting. Na 

spotkaniu zapoznano si� z programem i ustalono wst�pny harmonogram realizacji.    



 

Uchwała Nr XXXIX/290/2006 z dnia 16 marca 2006r. zmiany bud�etu i w bud�ecie Miasta  

i Gminy Pleszew na 2006r. 

Bud�et jest realizowany zgodnie z przyj�tymi zmianami.  

 

 
 



Informacja Burmistrza 
o wydanych zarz�dzeniach i ich realizacji 

na XL sesj� Rady Miejskiej w dniu 13 kwietnia 2006r. 
 ( za okres od dnia 16 marca 2006r. do dnia 3 kwietnia 2006r.) 

 
W okresie obj�tym Informacj� wydanych zostało 7  zarz�dze� burmistrza, a mianowicie: 

 

Zarz�dzenie Nr 446/IV/2006 z dnia  23 marca 2006r. w sprawie powołania komisji 

likwidacyjnej. 

Komisja likwidacyjna powołana do likwidacji �rodków trwałych w składzie: Witold Ruci�ski – 

przewodnicz�cy, Stanisław Matuszczak i Jakub Bigo�ski – członkowie rozpocz�ła prace likwidacyjne, 

których zako�czenie wyznaczono na 30 kwietnia br.  

 

Zarz�dzenie Nr 447/IV/2006 z dnia  27 marca 2006r. w sprawie sprostowania powierzchni 

lokalu, wysoko�ci udziałów w nieruchomo�ci wspólnej budynku wielorodzinnego nr 4, 

poło�onego w Pleszewie przy ul. Osiedlowej oraz uregulowania stanu prawnego pomieszcze� 

przynale�nych do lokali. 

Na podstawie zawartych z wła�cicielami lokali porozumie� zostan� wypłacone odszkodowania 

 i ustalone wysoko�ci dopłat. Akt notarialny w sprawie sprostowania powierzchni lokali oraz 

wysoko�ci udziałów zostanie zawarty w  kwietniu br. Sprostowania obejm� 3 lokale wraz z 

pomieszczeniami pomocniczymi.  

 

Zarz�dzenie Nr 448/IV/2006 z dnia 27 marca 2006r. w sprawie sprostowania wysoko�ci 

udziałów w nieruchomo�ci wspólnej budynku wielorodzinnego nr 8, poło�onego w Pleszewie 

przy ul. Zielonej oraz uregulowania stanu prawnego piwnic przynale�nych do lokali. 

Na podstawie zawartych z wła�cicielami lokali porozumie� zostan� wypłacone odszkodowania 

 i ustalone wysoko�ci dopłat. Akt notarialny w sprawie sprostowania powierzchni lokali oraz 



wysoko�ci udziałów zostanie zawarty w miesi�cu kwietniu. . Sprostowania obejm� 6  lokali  wraz  

z pomieszczeniami pomocniczymi.  

 

Zarz�dzenie Nr 449/IV/2006 z dnia  27 marca 2006r. w sprawie ustalenia ceny lokalu 

mieszkalnego oraz udziału w cz��ci wspólnej budynku i w prawie wieczystego u�ytkowania 

gruntu zbywanych na rzecz najemcy. 

Do najemcy pani Marii Florczak wysłano ofert� wykupu lokalu Nr 13 poło�onego przy 

 ul. Pozna�skiej 69 za cen� 38.850zł.  Obecnie oczekujemy na odpowied� najemcy. 

 

Zarz�dzenie Nr 450/IV/2006 z dnia 30 marca 2006r. w sprawie wykazania do sprzeda�y 

działek poło�onych w Pleszewie w rejonie ulic Królowej Jadwigi i Bolesława Krzywoustego z 

przeznaczeniem pod budow� gara�y.  

Pod budow� gara�y przeznaczono 11 działek.  Cen� wywoławcz� ustalono na 57,00 zł. za 1m2 

. Ogłoszenie o przetargu uka�e si� w prasie lokalnej w dniu 4 kwietnia br.  

 

Zarz�dzenie Nr 451/IV/2006 z dnia 30 marca 2006r. w sprawie zmiany bud�etu  

i w bud�ecie Miasta i Gminy Pleszew na 2006r. 

Zmiany wprowadzono w zwi�zku z pismem Wojewody z dnia 20 marca br., w którym 

okre�lono nowy plan dotacji celowych na realizacj� zada� z zakresu administracji rz�dowej 

(zleconych). Dokonano równie� drobnych korekt w rozdziale obejmuj�cych OSP, Stra� Miejsk� i 

Urz�d Miasta 

 i Gminy. 

 

Zarz�dzenie Nr 452/IV/2006 z dnia 30 marca 2006r. w sprawie zmiany harmonogramu 

realizacji bud�etu Miasta i Gminy Pleszew na 2006r.  



Harmonogram dostosowano do zmian wprowadzonych w bud�ecie ostatnia uchwał� Rady 

Miejskiej z 16 marca br.  i zarz�dzeniem Nr 451/IV/2006r.  

 

 

Pełne teksty zarz�dze� Burmistrza s� do wgl�du u Sekretarza MiG  i w BIP. 

 


