S.0051.8.2019

Pleszew, dnia 16 października 2019 roku

INFORMACJA BURMISTRZA
o wydanych Zarządzeniach i ich realizacji w okresie
od 04.09.2019 r. do 14.10.2019 r.

W okresie objętym Informacją wydane zostały następujące Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy
Pleszew:
1. Zarządzenie Nr 167/VIII/2019 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie udzielenia Pani
Elwirze Łuckiej dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie pełnomocnictwa
do realizacji obowiązków dotyczących wdrożenia stosowania technologii
informacyjno – komunikacyjnych wynikających z realizacji rządowego programu –
„Aktywna tablica”.
Dyrektorowi udzielono pełnomocnictwa do realizacji w Zespole Szkół Publicznych w Kowalewie
programu „Aktywna tablica”, w ramach którego szkoła podstawowa otrzymała 2 sztuki tablic
interaktywnych z projektorem ultrakrótkoogniskowym oraz głośniki. Zobowiązano dyrektora szkoły
do nadzorowania wykonania czynności administracyjno – technicznych niezbędnych do
zrealizowania projektu.
2. Zarządzenie Nr 168/VIII/2019 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie powołania
Komisji do oceny wniosków o udzielenie z budżetu Miasta i Gminy Pleszew pożyczek
dla właścicieli nieruchomości budujących na terenie Miasta i Gminy Pleszew
przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Zarządzeniem powołano Komisję do oceny wniosków o udzielenie z budżetu Miasta i Gminy
Pleszew pożyczek dla właścicieli nieruchomości budujących na terenie Miasta i Gminy Pleszew
przydomowe oczyszczalnie ścieków. Skład Komisji: Marta Chrzanowska – Przewodniczący oraz
członkowie: Anita Błaszczyk i Paulina Kwaśniewska. Zarządzenie jest realizowane.
3. Zarządzenie Nr 169/VIII/2019 z dnia 6 września 2019 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych.
W skład komisji zostali powołani Roman Łukasik jako przewodniczący Komisji oraz Małgorzata
Żychlewicz i Magda Nawrocka jako członkowie Komisji. I przetargi ustne nieograniczone na
sprzedaż działek nr: 80/1 i 80/2 położonych w Borucinie, a także dz. 77/6 położonej w Bronowie
zakończyły się wynikiem negatywnym.
4. Zarządzenie Nr 170/VIII/2019 z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru
wniosku
o
wydanie
dla
pojazdu
nalepki
oznaczającej
rodzaj
paliwa
wykorzystywanego do ich napędu tj. energią elektryczną, wodorem, gazem ziemnym
skroplonym, gazem ziemnym sprężonym, umieszczonej na przedniej szybie pojazdu.
Zarządzeniem ustalono wzór wniosku o wydanie dla pojazdu nalepki oznaczającej rodzaj paliwa
wykorzystywanego do ich napędu tj. energią elektryczną, wodorem, gazem ziemnym skroplonym,
gazem ziemnym sprężonym, umieszczonej na przedniej szybie pojazdu. Zarządzenie jest
realizowane.
5. Zarządzenie Nr 171/VIII/2019 z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ustalenia ceny
lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości wspólnej.
Na wniosek najemcy Elżbiety i Jacka Chwałkowskich dokonano wyceny lokalu mieszkalnego nr 8
(pow. 58,00 m2) położonego przy ul. Bolesława Chrobrego 36a w Kowalewie, którego cenę
ustalono w wysokości 97.010,00 zł. Do najemcy zostanie wysłana oferta wykupu lokalu.
6. Zarządzenie Nr 172/VIII/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wskazania
członków Pleszewskiej Rady Seniorów.
Zarządzeniem Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew wskazał do składu Pleszewskiej Rady Seniorów:
Panią Izabelę Świątek, Panią Lucynę Roszak i Panią Ewę Siekierską. Zarządzenie jest realizowane.
7. Zarządzenie Nr 173/VIII/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.
W związku ze zmianą budżetu Miasta i Gminy Pleszew na podstawie pism Kierowników Wydziałów
dokonano zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew.
8. Zarządzenie Nr 174/VIII/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o
kwotach wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko –
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2019 rok wynikających ze
zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.
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Na podstawie zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019 dokonanych na podstawie pism
Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie poinformowano jednostkę
o zmianie planu wydatków na rok 2019.
9. Zarządzenie Nr 175/VIII/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o
wydatkach ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na
2019 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.
Na podstawie zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019 dokonanych na podstawie pism
Dyrektorów jednostek oświatowych poinformowano jednostki o zmianie planu wydatków na rok
2019.
10. Zarządzenie Nr 176/VIII/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o
wydatkach ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla instytucji kultury na 2019
rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.
Na podstawie zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019 dokonanych na podstawie
pisma Dyrektora Domu Kultury poinformowano jednostkę o zmianie planu wydatków na rok 2019.
11. Zarządzenie Nr 177/VIII/2019 z dnia 16 września 2019 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych.
W skład komisji zostali powołani Roman Łukasik jako przewodniczący Komisji oraz Grażyna
Rembiasz-Głowacka i Magda Nawrocka jako członkowie Komisji. I przetargi ustne nieograniczone
na sprzedaż działek nr: 150/6, 150/7, 150/8, 150/9, 150/10, 150/12 i 150/13 położonych w
Kowalewie przy ul. Bolesława Chrobrego zakończyły się wynikiem negatywnym.
12. Zarządzenie Nr 178/VIII/2019 z dnia 16 września 2019 r. w sprawie określenia zasad
gospodarowania Cmentarzem Komunalnym w Pleszewie.
Zarządzeniem ustalono zasady gospodarowania Cmentarzem Komunalnym w Pleszewie.
Zarządzenie jest realizowane.
13. Zarządzenie Nr 179/VIII/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie powołania
komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
Zarządzenie dotyczy powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Udzielenie i obsługa kredytu
długoterminowego do kwoty 13.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
Miasta i Gminy Pleszew oraz na spłatę zobowiązań”. Przetarg nieograniczony został ogłoszony dn.
20.09.2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie internetowej Miasta i
Gminy Pleszew. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 23 października 2019 r.
14. Zarządzenie Nr 180/VIII/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wysokości cen i
opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Pleszewie oraz urządzeń
cmentarnych położonych na jego terenie.
Zarządzeniem ustalono ceny i opłaty za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Pleszewie oraz z
urządzeń cmentarnych znajdujących się na jego terenie. Zarządzenie weszło w życie 15
października 2019 r. po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i jest
realizowane.
15. Zarządzenie Nr 181/VIII/2019 z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu.
W skład komisji zostali powołani Roman Łukasik jako przewodniczący Komisji oraz Grażyna
Rembiasz-Głowacka i Małgorzata Żychlewicz jako członkowie Komisji. Przetarg ustny
nieograniczony na wydzierżawienie gruntu rolnego stanowiącego dz. nr 7 położoną w Korzkwach
zakończył się wynikiem pozytywnym. Dzierżawcą został Bartłomiej Jakóbczak.
16. Zarządzenie Nr 182/VIII/2019 z dnia 19 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody
na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.
Służebność przesyłu dla potrzeb wybudowania sieci gazowej za jednorazowym wynagrodzeniem w
wysokości 921,27 zł brutto zostanie ustanowiona aktem notarialnym na działce nr 736/5
położonej w Pleszewie do końca roku 2019.
17. Zarządzenie Nr 183/VIII/2019 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zimowego
utrzymania ulic i dróg gminnych w okresie zimy 2019/2020, dla których Burmistrz
Miasta i Gminy Pleszew jest zarządcą.
W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019 dokonano zmian na
podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Dochody i wydatki
łącznie zwiększono o kwotę 752.908,65 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją
18. Zarządzenie Nr 184/VIII/2019 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie .
W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019 dokonano zmian na
podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Dochody i wydatki
łącznie zwiększono o kwotę 752.908,65 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją
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19. Zarządzenie Nr 185/VIII/2019 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu.
Dotyczy II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10
położonego w Pleszewie przy ul. Rynek 10. Przetarg został ustalony na dzień 3 października br.
Została powołana komisja w składzie Roman Łukasik jako przewodniczący Komisji oraz Magda
Nawrocka i Małgorzata Żychlewicz jako członkowie Komisji. Zarządzeniem Nr 198/VIII/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 października 2019 r. został zmieniony skład Komisji.
Przetarg zakończony pozytywnie – nabywcą został Borys Felakowski.
20. Zarządzenie Nr 186/VIII/2019 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie podniesienia
kapitału i wniesienia przez Miasto i Gminę Pleszew aportu rzeczowego do majątku
Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie.
Do końca roku 2019 aktem notarialnym zostaną przekazane Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z
o.o. w aport rzeczowy nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Pleszewie między
ulicami Kaliską i Polną, stanowiąca działki nr 2257 i 2252. Wartość aportu 461.130,00 zł netto.
21. Zarządzenie Nr 187/VIII/2019 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wykazania do
sprzedaży nieruchomości gruntowej, zabudowanej położonej w Pleszewie przy ulicy
70 Pułku Piechoty.
Dotyczy dz. nr 2978, położonej w Pleszewie przy ul. 70 Pułku Piechoty. W drugiej połowie grudnia
br. zostanie przeprowadzony I przetarg. Cena do sprzedaży została ustalona w wysokości
600.000,00 zł.
22. Zarządzenie Nr 188/VIII/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu
Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.
W planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019 dokonano zmian na
podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Dochody i wydatki
łącznie zwiększono o kwotę 34.285 zł z przeznaczeniem na wydatki: - związane z realizację zadań
wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz
ustawy o dowodach osobistych (254.793 zł), - na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków
obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. (78.000 zł), - na opłacenia składki na
ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla
opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (16.000 zł), - zmniejszono zgodnie z wnioskiem Dyrektora Wydziału Polityki
Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w celu dostosowania poziomu
środków do faktycznie zrealizowanych zadań. Ponadto na podstawie pism Kierowników Wydziałów
Urzędu oraz Dyrektora MGOPS w Pleszewie dokonano przesunięć między paragrafami w ramach
rozdziałów.
23. Zarządzenie Nr 189/VIII/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany planu
finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.
W związku ze zmianą budżetu Miasta i Gminy Pleszew na podstawie pism Kierowników Wydziałów
dokonano zmian w planie finansowym dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew.
24. Zarządzenie Nr 190/VIII/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany planu
finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na
2019 rok.
W planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na rok
2019 dokonano zmian na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego.
25. Zarządzenie Nr 191/VIII/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie informacji o
kwotach wydatków ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla Miejsko –
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie na 2019 rok wynikających ze
zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.
Na podstawie zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019 dokonanych na podstawie pism
Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie poinformowano jednostkę
o zmianie planu wydatków na rok 2019.
26. Zarządzenie Nr 192/VIII/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania
Komisji do rozliczania środków pieniężnych z automatu poboru opłat za korzystanie z
szaletów miejskich w Pleszewie.
Zarządzeniem zaktualizowano skład Komisji do rozliczania środków pieniężnych z automatu
poboru opłat za korzystanie z szaletów miejskich w Pleszewie. W skład Komisji weszli: Halina
Durmenz – przewodnicząca, Marta Borkowska i Przemysław Przespolewski – członkowie.
Zarządzenie jest realizowane.
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27. Zarządzenie Nr 193/VIII/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie informacji o
wydatkach ujętych w budżecie Miasta i Gminy Pleszew dla jednostek oświatowych na
2019 rok wynikających ze zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.
Na podstawie zmian budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019 dokonanych na podstawie pism
Dyrektorów jednostek oświatowych poinformowano jednostki o zmianie planu wydatków na rok
2019.
28. Zarządzenie Nr 194/VIII/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany
zarządzania Nr 236/VII/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad
polityki rachunkowości.
W załączniku Nr 3 oraz Nr 4 do zarządzenia Nr 236/VII/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie
ustalenia zasad polityki rachunkowości – PLAN KONT dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew – dodaje
się konto 218 „Należności nie stanowiące dochodów jednostki” oraz 219 „Należności
zabezpieczone hipoteką”. Zarządzenie jest realizowane.
29. Zarządzenie Nr 195/VIII/2019 z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wykazania do
sprzedaży nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w miejscowości
Zielona Łąka.
Dotyczy kompleksu działek tj. 101/4, 102/1 i 103/2 położonych w miejscowości Zielona Łąka u
zbiegu ulic Malinowej i Piaskowej. W drugiej połowie grudnia br. zostanie przeprowadzony I
przetarg. Cena do sprzedaży została ustalona w wysokości 53.000,00 zł (netto).
30. Zarządzenie Nr 196/VIII/2019 z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 147/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 sierpnia
2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie dotyczy zmiany składu komisji przetargowej powołanej do przygotowania i
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Pleszewska Grupa
Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od
01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.”. Przetarg został rozstrzygnięty dn. 15.10.2019 r. - do realizacji
w/w zamówienia publicznego wybrano ofertę złożoną przez PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o. o., ul.
Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa. Cena ofertowa: 2.428.674,75 zł brutto.
31. Zarządzenie Nr 197/VIII/2019 z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 179/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 września
2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarządzenie dotyczy zmiany składu komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Udzielenie i obsługa kredytu
długoterminowego do kwoty 13.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
Miasta i Gminy Pleszew oraz na spłatę zobowiązań”. Przetarg nieograniczony został ogłoszony dn.
20.09.2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie internetowej Miasta i
Gminy Pleszew. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 23 października 2019 r.
32. Zarządzenie Nr 198/VIII/2019 z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 185/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 września
2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu.
Dotyczy zmiany składu komisji na przeprowadzenie II przetargu ustnego nieograniczonego na
sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w Pleszewie przy ul. Rynek 10. Przetarg został
ustalony na dzień 3 października br. Wadium wpłaciły 2 osoby – przetarg wygrał Pan Borys
Felakowski.
33. Zarządzenie Nr 199/VIII/2019 z dnia 10 października 2019 r. w sprawie ustalenia
ceny lokalu mieszkalnego oraz udziału w nieruchomości wspólnej.
Na wniosek najemcy Dariusza Jańczaka dokonano wyceny lokalu mieszkalnego nr 6 (pow. 40,29
m2) położonego przy ul. Cegielnianej 1 w Kowalewie, którego cenę ustalono w wysokości 32.469
zł. Do najemcy zostanie wysłana oferta wykupu lokalu.

Z treścią Zarządzeń można zapoznać się w BIP.
EŚ
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