Zarządzenie nr 376/09
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 02 lutego 2009 r.
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych
na XXVI sesji w dniu 29 stycznia 2009 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 naczelnika Wydziału Infrastruktury Miasta oraz Kierownika
Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji do wykonania uchwały nr XXVI/272/09 nr w
sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzenia ścieków w mieście Kościanie.
2. Zobowiązuje się naczelnika IM i kierownika MZWiK do ogłoszenia uchwały w
sposób zwyczajowo przyjęty i opublikowania uchwały na stronie BIP.
3. Sprawozdanie z wykonania uchwały przygotuje naczelnik IM i Kierownik
Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
§ 2. 1. Zobowiązuje się kierownika Biura Rady i naczelnika Wydziału Ochrony
Środowiska i Działalności Gospodarczej do wykonania uchwały nr XXVI/273/09 w sprawie
rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
2. Sprawozdanie z wykonania uchwały przygotuje kierownik BR i naczelnik OŚ.
§ 3. Zobowiązuje się Skarbnika Gminy Miejskiej Kościan do wykonania następujących
uchwał:
1) nr XXVI/274/09 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/20/06 Rady Miejskiej Kościana z
dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na
terenie Miasta Kościana,
2) nr XXVI/275/09 w sprawie zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu
Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
3) nr XXVI/276/09 w sprawie zmian 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.

§ 4. 1. Zobowiązuje się naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Mienia
Gminnego do wykonania następujących uchwał:
1)

nr XXVI/277/09 w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości połoŜonej
w Kościanie przy ul. Czempińskiej,

2)

nr XXVI/278/09 w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości połoŜonych
w Kościanie przy ul. Szkolnej i na Osiedlu Jagiellońskim na rzecz uŜytkownika
wieczystego,

3)

nr XXVI/279/09 w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości połoŜonej w
Kościanie przy ul. Piaskowej,
2. Sprawozdanie z wykonania uchwały przygotuje naczelnik GM.

§ 5. 1.

Zobowiązuje się dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie do

wykonania uchwały nr XXVI/280/09 w sprawie w sprawie Statutu Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. Adama Tomaszewskiego w Kościanie.
2. Sprawozdanie z wykonania uchwały przygotuje dyrektor MBP.
§ 6. 1. Zobowiązuje się naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Działalności
Gospodarczej do wykonania uchwały nr XXVI/281/09 w sprawie zmiany uchwały Nr
XIII/131/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 11 października 2007 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu udzielania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na realizację przedsięwzięć
polegających na usuwaniu odpadów powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów
budowlanych zlokalizowanych na terenie miasta Kościana.
2. Zobowiązuje się naczelnika OŚ do opublikowania uchwały na stronie BIP.
3. Sprawozdanie z wykonania uchwały przygotuje naczelnik OŚ.
§ 7. Sprawozdania z wykonania uchwał naleŜy przedłoŜyć Sekretarzowi Gminy Miejskiej
Kościan za pośrednictwem Biura Rady w terminie do dnia 12 lutego 2009 r. na piśmie w 1
egzemplarzu oraz na nośniku elektronicznym.
§ 8. Zobowiązuje się Biuro Rady do przekazania kompletu uchwał Burmistrzowi Miasta,
Zastępcy Burmistrza, Sekretarzowi i Skarbnikowi Gminy Miejskiej Kościan.
§ 9. 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 XXVI/272/09 – OR, MOS, OPS, EK, GM, WP, OŚ, SM, MZGMiD,
MZOKiZ,
2) Uchwałę nr XXVI/274/09 – IM, MZGMiD,
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3) Uchwałę nr XXVI/276/09 – BZP,
4) Uchwałę nr XXVI/280/09 – EK, MZOKiZ,
5) Uchwałę nr XXVI/281/09 – GM.
§ 10. Ewentualne wprowadzenie uzupełnień lub zmian do informacji o wykonaniu uchwał
moŜliwe jest na 7 dni przed planowanym terminem sesji.
§ 11. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta Kościana
/-/ Michał Jurga
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