Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz dzie gminnym (Dz. U z 2001
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zwołuj XXXIV sesj Rady Miejskiej w Pleszewie na dzie
27 pa dziernika 2005r. o godz. 1200 w sali posiedze Urz du Miasta i Gminy.
W porz dku obrad przewiduj :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
Ustalenie porz dku obrad
Przyj cie protokółu Nr XXXIII/2005 z dnia 7 wrze nia 2005r.
Interpelacje radnych.
Odpowiedzi na interpelacje.
Informacja Burmistrza o wydanych zarz dzeniach i ich realizacji.
Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podj tych w II kw. 2005r.
Informacja Burmistrza o o wiadczeniach maj tkowych zło onych przez pracowników.
Informacja Przewodnicz cego Rady Miejskiej o o wiadczeniach maj tkowych zło onych przez
radnych.
10. Informacja Wojewody Wielkopolskiego o o wiadczeniach maj tkowych Przewodnicz cego Rady
Miejskiej i Burmistrza.
11. Stan bezpiecze stwa publicznego na terenie Miasta i Gminy Pleszew ze szczególnym
uwzgl dnieniem działalno ci Stra y Miejskiej.
12. Podj cie uchwał w sprawie:
a. nadania statutu O rodkowi Sportu i Rekreacji w Pleszewie,
b. zamiaru likwidacji przedszkoli w Bronowie, Rokutowie, Zawidowicach i Zielonej Ł ce,
c. zmiany uchwały Nr XXII/150/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 wrze nia 2004r.
w sprawie stawek opłat za zaj cie pasa drogowego ulic i dróg, których zarz dc jest
Burmistrz Miasta i Gminy.
d. zmiany uchwały Nr XV/83/2003 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 grudnia 2003r. w
sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysoko ci stawek opłat za parkowanie
pojazdów samochodowych na terenie miasta Pleszewa,
e. utraty mocy uchwały Nr L/275/98 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 marca 1998r. w
sprawie wyposa enia Miejsko-Gminnego O rodka Pomocy Społecznej w rodek trwały,
f. przyj cia Lokalnego Progamu Rewitalizacji Miasta Pleszewa,
g. opinii dotycz cej planu aglomeracji na terenie gminy Pleszew,
h. zasad nabywania, zbywania i obci ania nieruchomo ci oraz ich wydzier awiania lub
wynajmowania na okres dłu szy ni 3 lata,
i. opinii w sprawie zbycia nieruchomo ci przy ul. w. Ducha w Pleszewie.
13. Przyj cie opinii w sprawie celowo ci realizacji budowy dróg dojazdowych do pól i
dofinansowania ze rodków FOGR.
14. Informacja o stanie realizacji zada inwestycyjnych Miasta i Gminy Pleszew. Stan na 30 wrze nia
2005 r.
15. Sprawa organizacji do ynek powiatowych i miejsko-gminnych w 2006 r.
16. Sprawy ró ne.

