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Pleszew, dnia 1 czerwca 2022 roku 
S.0051.4.2022 

 
 

I N F O R M A C J A  B U R M I S T R Z A  
o wydanych Zarządzeniach i ich realizacji w okresie  

od 10.04.2022 r. do 31.05.2022 r. 

 
W okresie objętym Informacją wydane zostały następujące Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy 

Pleszew: 
1. Zarządzenie Nr 47/VIII/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie nabycia 

nieruchomości w drodze nieodpłatnego przekazania.  

 Działka nr 272/14 położona w Kuczkowie została nabyta przez Miasto i Gminę Pleszew od 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa aktem notarialnym w dniu 13 kwietnia 2022 r. 

z przeznaczeniem pod realizację inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań 
własnych gminy w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę – ujęcie wody pitnej. 

2. Zarządzenie Nr 48/VIII/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie wykazania do 

sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość zabudowaną położoną w Pleszewie 
(na rzecz użytkownika wieczystego).  

Działka nr 2440/11 o pow. 0,1996 ha położona w Pleszewie przy ul. Sienkiewicza została wykazana 
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym za cenę 140.558,00 zł netto na rzecz aktualnego 

użytkownika wieczystego Domer Sierecki Spółka Jawna. Na początku czerwca br. będzie można 

zrealizować transakcję u Notariusza. 
3. Zarządzenie Nr 49/VIII/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie przyznania dotacji 

organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2022 r.  
W dniu 26 kwietnia 2022 r. została zawarta umowa Nr 1/VI/2022 ze Stowarzyszeniem „Zrozumieć 

i Pomóc” na realizację zadania publicznego: „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 dla członków 
rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością. Realizacja zadania do dnia 14 grudnia 2022 r. 

Zgodnie z zapisami umowy w dniu 28 kwietnia 2022 r. przekazano I transzę dotacji oraz koszty 

obsługi Programu. Zarządzenie jest realizowane. 
4. Zarządzenie Nr 50/VIII/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia 

Nr 10/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2022 r. 
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz form i specjalności, na które 

dofinansowanie jest przyznawane w 2022 r.  
 W związku z koniecznością uczestnictwa w innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli 

nie ujętych w planie dofinansowania, dokonano zmian w formach doskonalenia zawodowego 
nauczycieli. Zarządzenie jest realizowane. 

5. Zarządzenie Nr 51/VIII/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie wykazania do 
sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Pleszewie (na rzecz 

użytkownika wieczystego).  

 Wykazano do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 49/5 i 3017/22 o pow. łącznej 0,0232 
ha, na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego. Cena ustalona do sprzedaży wynosi 7.000,00 zł 

netto. W drugiej połowie czerwca br. przystąpimy do finalizacji transakcji. 
6. Zarządzenie Nr 52/VIII/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie wykazania do 

sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki niezabudowanej, położonej w Pleszewie 

przy ulicy Wielkopolskiej, przeznaczonej na powiększenie nieruchomości przyległej.  
 Wykazano do sprzedaży w trybie bezprzetargowym dz. nr 1288/25 o pow. 0,0449 ha na 

powiększenie nieruchomości przyległej tj. dz. 1289/23. Cena do sprzedaży ustalona została na 
kwotę 49.390,00 zł netto. W drugiej połowie czerwca br. przystąpimy do finalizacji transakcji. 

7. Zarządzenie Nr 53/VIII/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie odwołania 

Dyrektora zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach z zajmowanego stanowiska.  
W związku ze złożeniem przez Panią A. Sierecką rezygnacji ze stanowiska dyrektora odwołano 

nauczyciela ze stanowiska kierowniczego z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który upłynie 31 
lipca 2022 r. 

8. Zarządzenie Nr 54/VIII/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022.  

W planie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia w kwocie 882 918,03 zł, na podstawie 

zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, w tym 729 936,03 zł na zwrot części podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 

producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych 
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w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w I terminie płatniczym 2022 r.; 138 

700,00 zł na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 
oraz w ramach Funduszu Pomocowego 14 282,00 zł na realizację zadań dotyczących pomocy dla 

uchodźców z Ukrainy, w ramach Funduszu Pomocowego. Ponadto dokonano rozdysponowania 

części rezerwy ogólnej w kwocie 23 000,00 zł oraz celowej na realizację zadań własnych z zakresu 
zarządzania kryzysowego w kwocie 20 000,00 zł. W oparciu o przedłożone pisma kierowników 

komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie oraz Dyrektorów jednostek 
budżetowych dokonano przesunięć dostosowując plan wydatków do bieżących potrzeb.  

9. Zarządzenie Nr 55/VIII/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenie 
Nr 69/VIII/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia formy 

przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki 

budżetowe Miasta i Gminy Pleszew i jednostkę obsługującą.  
Dokonano aktualizacji zapisów w zakresie określenia formy przekazywanych sprawozdań w zakresie 

operacji finansowych przez jednostki budżetowe Miasta i Gminy Pleszew i jednostkę obsługującą. 
Zarządzenie w trakcie realizacji. 

10. Zarządzenie Nr 56/VIII/2022 z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 
nieruchomości zabudowanej położonej w Bronowie.  

Dotyczy działki zabudowanej nr 77/6 o pow. 0,1299 ha, położonej w Bronowie. Do Komisji zostali 
powołani Magda Nawrocka jako Przewodnicząca Komisji, Małgorzata Żychlewicz oraz Grażyna 

Rembiasz -Głowacka jako członkowie Komisji. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.  
11. Zarządzenie Nr 57/VIII/2022 z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie przekazania Radzie 

Miejskiej w Pleszewie sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Pleszew za 2021 rok.  

Zgodnie z art. 270 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew 
przekazano Radzie Miejskiej w Pleszewie sprawozdania finansowego jednostki samorządu 

terytorialnego za 2021 rok, które organ stanowiący rozpatruje i zatwierdza nie później niż 
w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym (art. 270 ust. 2-4 ustawy 

o finansach publicznych). Zarządzenie w trakcie realizacji. 

12. Zarządzenie Nr 58/VIII/2022 z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022.  

W planie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia w kwocie 87 071,83 zł, na podstawie 
zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, w tym 31 500,00 zł na realizację zadań 

w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”; oraz 

w ramach Funduszu Pomocowego 55 571,83 zł na realizację zadań dotyczących pomocy dla 
uchodźców z Ukrainy, w ramach Funduszu Pomocowego. W oparciu o przedłożone pismo Dyrektora 

MGOPS dokonano przesunięć dostosowując plan wydatków do bieżących potrzeb.  
13. Zarządzenie Nr 59/VIII/2022 z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie ustalenia ceny lokalu 

mieszkalnego.  
Na wniosek najemcy Państwa Katarzyny i Łukasza Komorskich dokonano wyceny lokalu 

mieszkalnego nr 5 (pow. 47,53 m2), położonego przy ul. Parkowej 7 w Kuczkowie, którego cenę 

ustalono w wysokości 82.880 zł. Do najemcy wysłano ofertę wykupu lokalu. 
14. Zarządzenie Nr 60/VIII/2022 z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie nabycia nieruchomości 

w drodze nieodpłatnego przekazania.  
Przygotowywany jest projekt aktu notarialnego na nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa działki nr 165/10 położonej w Taczanowie Drugim. Niniejszy projekt jest niezbędny do 

uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na nieodpłatne przekazanie nieruchomości na 
rzecz Miasta i Gminy Pleszew.  

15. Zarządzenie Nr 61/VIII/2022 z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia 
pracowników do przeprowadzania kontroli i oględzin podatkowych.  

Wyznaczono pracowników do przeprowadzenia kontroli i oględzin podatkowych w zakresie podatku 
od nieruchomości, rolnego i leśnego. Zgodnie z zarządzeniem kontrole będą przeprowadzane przez 

2 – 3 osobowe zespoły, w skład których mogą wchodzić wyznaczeni pracownicy tj. Violetta 

Skrzypczak, Ewelina Jankowska, Justyna Penkala, Anna Fengier, Iwona Urbaniak, Przemysław 
Przespolewski. Zarządzenie jest w trakcie realizacji. 

16. Zarządzenie Nr 62/VIII/2022 z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie rozwiązania za 
wynagrodzeniem umowy użytkowania wieczystego dla działek nr 2435/4 i 2440/12 

położ9onych w Pleszewie przed upływem okresu na jaki zostały oddane w użytkowanie 

wieczyste.  
Dotyczy działek będących w użytkowaniu wieczystym Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” 

wydzielonych w celu realizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa drogi rowerowej 
pomiędzy ulicą Sienkiewicza, a ulicą Samulskiego. Działki łącznie stanowią powierzchnię 0,1031 ha. 
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Wynagrodzenie za niewykorzystany okres użytkowania wieczystego ustalono w wysokości 

27.898,86 zł netto.  
17. Zarządzenie Nr 63/VIII/2022 z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie rozwiązania za 

wynagrodzeniem umowy użytkowania wieczystego dla działki nr 2440/10 położonej 

w Pleszewie przed upływem okresu na jaki została oddana w użytkowanie wieczyste 
oraz nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 2436/1.  

Dotyczy rozwiązania umowy użytkowania wieczystego dla działki nr 2440/10 o pow. 0,0042 ha 
będącej w użytkowaniu wieczystym Domer Sierecki Spółka Jawna wydzielonej w celu realizacji 

inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa drogi rowerowej pomiędzy ulicą Sienkiewicza, 
a ulicą Samulskiego. Wynagrodzenie za niewykorzystany okres użytkowania wieczystego ustalono 

w wysokości 2.957,64 zł netto. Dotyczy również nabycia do gminnego zasobu nieruchomości dz. nr 

2436/1 o pow. 0,0017 ha stanowiącej własność Domer Sierecki Spółka Jawna. Cenę za nabycie 
ustalono w wysokości 1.197,14 zł netto.  

18. Zarządzenie Nr 64/VIII/2022 z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na 
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach.  

W związku z rezygnacją Pani Anny Siereckiej ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych 

w Lenartowicach zostanie ogłoszony konkurs na to stanowisko. Informacja o ogłoszeniu konkursu 
zostanie zamieszczona na stronie BIP Kuratorium Oświaty w Poznaniu, stronie BIP Miasta i Gminy 

Pleszew oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie. 
19. Zarządzenie Nr 65/VIII/2022 z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022.  
W planie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia w kwocie 37.304,63 zł, na podstawie 

zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, w tym 30.099,33 zł na realizację ustawy 

z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz 7.205,30 zł w ramach 
Funduszu Pomocowego na realizację zadań dotyczących pomocy dla uchodźców z Ukrainy. 

W oparciu o przedłożone pisma kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy 
w Pleszewie oraz Dyrektorów jednostek budżetowych dokonano przesunięć dostosowując plan 

wydatków do bieżących potrzeb. Ponadto dokonano rozdysponowania części rezerwy ogólnej 

w kwocie 450,00 zł.  
20. Zarządzenie Nr 66/VIII/2022 z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 

181/VIII/2021 z dnia 30 września 2021 roku w sprawie instrukcji gospodarowania 
majątkiem trwałym w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie.  

Dokonano zmiany instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym w Urzędzie Miasta i Gminy 

w Pleszewie w zakresie uszczegółowienia zapisów dotyczących niskocennych składników 
majątkowych. Zarządzenie jest realizowane.  

21. Zarządzenie Nr 67/VIII/2022 z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie udzielenia 
upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie - Jolancie 

Barbarze Robaczyk do realizacji rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.  

W związku z pozyskaniem środków finansowych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” upoważniono dyrektora jednostki do realizacji zadań 
przewidzianych w programie.  

22. Zarządzenie Nr 68/VIII/2022 z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie udzielenia 
upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie - Romanie 

Katarzynie Kaczmarek realizacji rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.  
W związku z pozyskaniem środków finansowych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” upoważniono dyrektora jednostki do realizacji zadań 
przewidzianych w programie.  

23. Zarządzenie Nr 69/VIII/2022 z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie sprawie udzielenia 
upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie - Dorocie Marii 

Bystrzyckiej realizacji rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 

2.0 na lata 2021-2025”.  
W związku z pozyskaniem środków finansowych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” upoważniono dyrektora jednostki do realizacji zadań 
przewidzianych w programie.  

24. Zarządzenie Nr 70/VIII/2022 z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie udzielenia 

upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie - Elwirze Łuckiej do 
realizacji rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 

2021-2025”.  
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W związku z pozyskaniem środków finansowych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” upoważniono dyrektora jednostki do realizacji zadań 
przewidzianych w programie.  

25. Zarządzenie Nr 71/VIII/2022 z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie udzielenia 

upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim - Iwonie 
Annie Korniluk do realizacji rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.  
W związku z pozyskaniem środków finansowych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” upoważniono dyrektora jednostki do realizacji zadań 
przewidzianych w programie.  

26. Zarządzenie Nr 72/VIII/2022 z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie udzielenia 

upoważnienia wicedyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach - Marcie 
Ignasiak – Pawlak do realizacji rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.  
W związku z pozyskaniem środków finansowych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” upoważniono dyrektora jednostki do realizacji zadań 

przewidzianych w programie.  
27. Zarządzenie Nr 73/VIII/2022 z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie udzielenia 

upoważnienia dyrektorowi Publicznego Przedszkola nr 1 „Bajka” w Pleszewie – Danucie 
Prusinowskiej – Zmyślony do realizacji rządowego programu „Narodowy Program 

Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.  
W związku z pozyskaniem środków finansowych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” upoważniono dyrektora jednostki do realizacji zadań 

przewidzianych w programie.  
28. Zarządzenie Nr 74/VIII/2022 z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie udzielenia 

upoważnienia dyrektorowi Publicznego Przedszkola nr 3 „Słoneczne” w Pleszewie – 
Annie Magdalenie Śledzianowskiej do realizacji rządowego programu „Narodowy 

Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.  

W związku z pozyskaniem środków finansowych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” upoważniono dyrektora jednostki do realizacji zadań 

przewidzianych w programie.  
 

Z treścią Zarządzeń można zapoznać się w BIP. 
EŚ 


