Zarządzenie nr 365/09
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 02 stycznia 2009 r.
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych
na XXV sesji w dniu 30 grudnia 2008 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 8 ust. 3
regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego Kościana zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Zobowiązuje się Skarbnika Gminy Miejskiej Kościan do wykonania następujących
uchwał:
1) nr XXV/263/08 w sprawie zmian budŜetu Miasta Kościana na 2008 rok,
2) nr XXV/264/08 w sprawie wykazu wydatków w budŜecie miasta Kościana, których
nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2008,
3) nr XXV/266/08 w sprawie uchwalenia budŜetu miasta Kościana na 2009 rok.
2. Zobowiązuje się Skarbnika do ogłoszenia ww. uchwał w sposób zwyczajowo
przyjęty i do opublikowania na stronie BIP.
3. Sprawozdania z wykonania uchwał przygotuje Skarbnik Gminy Miejskiej Kościan.
§ 2. 1. Zobowiązuje się naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej do
wykonania następujących uchwał:
1)

nr XXV/265/08 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i
form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie miasta
Kościana przez inne podmioty niŜ jednostki samorządu terytorialnego i ministrów,

2)

nr XXV/267/08 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz nagród w roku
2009,

3)

nr XXV/268/08 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/435/05 Rady Miejskiej
Kościana z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia zasad rozliczania
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których
ustalony plan zajęć jest róŜny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad
udzielania i rozmiaru zniŜek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach,
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i psychologów

szkolnych, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o róŜnym
tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2. Zobowiązuje się naczelnika EK do przekazania szkołom i samorządowym
przedszkolom uchwał: nr XXV/267/08 i XXV/268/08.
3. Sprawozdanie z wykonania uchwały przygotuje naczelnik EK.
§ 3.1. Zobowiązuje się naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Działalności
Gospodarczej do wykonania uchwały nr XXV/269/08 w sprawie przyjęcia przez Gminę
Miejską Kościan zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy
Miejskiej Kościan w zakresie zimowego utrzymania dróg, bieŜącego utrzymania czystości,
pielęgnacji zieleni przydroŜnej.
2. Sprawozdania z wykonania uchwały przygotuje naczelnik OŚ.
§ 4. 1. Zobowiązuje się kierownika Biura Rady do wykonania uchwały nr XXV/270/08 w
sprawie przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana.
2. Sprawozdanie z wykonania uchwały przygotuje kierownik BR.
§ 5. Sprawozdania z wykonania uchwał naleŜy przedłoŜyć Sekretarzowi Gminy Miejskiej
Kościan za pośrednictwem Biura Rady w terminie do dnia 15 stycznia 2009 r. na piśmie w 1
egzemplarzu oraz na nośniku elektronicznym.
§ 6. Zobowiązuje się Biuro Rady do przekazania kompletu uchwał Burmistrzowi Miasta,
Zastępcy Burmistrza, Sekretarzowi i Skarbnikowi Gminy Miejskiej Kościan.
§ 7. Zobowiązuje się Biuro Rady do przekazania do wiadomości i stosowania naczelnikom
wydziałów i kierownikom biur Urzędu Miejskiego oraz kierownikom jednostek
organizacyjnych następujących uchwał:
1) Uchwałę nr XXV/263/08 – BZP,
2) Uchwałę nr XXV/264/08 – BZP, OR, IM, GM, OŚ, EK,
3) Uchwałę nr XXV/267/08 – MZOKiZ,
4) Uchwałę nr XXV/268/08 – MZOKiZ,
5) Uchwałę nr XXV/269/08 – MZGMiD, IM.
§ 8. Ewentualne wprowadzenie uzupełnień lub zmian do informacji o wykonaniu uchwał
moŜliwe jest na 7 dni przed planowanym terminem sesji.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.
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