Zarządzenie nr 388/09
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 27 marca 2009 r.
w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana podjętych
na XXVII sesji w dniu 26 marca 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 kierownika Biura Rady do wykonania Uchwały nr
XXVII/282/09 w sprawie odpowiedzi na skargę.
2. Sprawozdanie z wykonania uchwały przygotuje kierownik BR.
§ 2. 2. Zobowiązuje się kierownika Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i
Dróg w Kościanie do wykonania Uchwały nr XXVII/283/09 w sprawie ustalenia wysokości
stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w
Kościanie na 2009 rok.
2. Sprawozdania z wykonania uchwał przygotuje kierownik MZGMiD.
§ 3. 1. Zobowiązuje się naczelnika Wydziału Infrastruktury Miasta i kierownika
Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie do wykonania Uchwały nr
XXVII/284/09 w sprawie zmiana Uchwały Nr XVII/169/08 z dnia 24 stycznia 2008 r. w
sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych będących własnością Gminy Miejskiej Kościan.
2. Sprawozdanie z wykonania uchwały przygotuje naczelnik IM i kierownik MZWiK.
§ 4. 1. Zobowiązuje się Skarbnika Miejskiego do wykonania Uchwały nr
XXVII/285/09 w sprawie zmian budŜetu Miasta Kościana na 2009 rok.
2. Zobowiązuje się Skarbnika do ogłoszenia uchwały w sposób zwyczajowo przyjęty
i do opublikowania uchwały na stronie BIP.
3. Sprawozdanie z wykonania uchwały przygotuje Skarbnik Miejski.
§ 5. 1. Zobowiązuje się naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
oraz dyrektora Muzeum Regionalnego w Kościanie do wykonania Uchwały nr

XXVII/286/09 w sprawie statutu Muzeum Regionalnego im. dr. Henryka Florkowskiego w
Kościanie.
2. Sprawozdanie z wykonania uchwały przygotuje naczelnik EK.
§ 6. 1. Zobowiązuje się dyrektora Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie do
wykonania uchwały nr XXVII/287/09 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Ośrodka
Rehabilitacyjnego w Kościanie oraz uchwały nr XXVII/288/09 w sprawie przeprowadzenia
kontroli okresowej za 2008 rok Ośrodka Rehab. w Kościanie.
2. Sprawozdanie z wykonania uchwał przygotuje dyrektor Ośrodka Rehabilit.
§ 7. 1. Zobowiązuje się naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Mienia
Gminnego do wykonania następujących uchwał:
1)

nr XXVII/289/09 w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości
gruntowych połoŜonych w Kościanie przy ul. Kopernika,

2)

nr XXVII/290/09 w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości
gruntowej stanowiącej część drogi gminnej połoŜonej w Kościanie przy ul.
Wawrzyńca Czajki,

3)

nr XXVII/291/09 w sprawie wyraŜenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu
uŜytkowego znajdującego się w budynku nr 5 A na nieruchomości połoŜonej
w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 na okres trzech lat w trybie
bezprzetargowym.
2. Sprawozdanie z wykonania uchwał przygotuje naczelnik GM.
§ 8. 1. Zobowiązuje się naczelnika Wydziału Organizacyjnego do wykonania

Uchwały nr XXVII/292/09 w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania dla
przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.
2. Sprawozdanie z wykonania uchwały przygotuje naczelnik OR.
§ 9. Sprawozdania z wykonania uchwał naleŜy przedłoŜyć Sekretarzowi Gminy
Miejskiej Kościan za pośrednictwem Biura Rady w terminie do dnia 6 kwietnia 2009 r. na
piśmie w 1 egzemplarzu oraz na nośniku elektronicznym.
§ 10. Zobowiązuje się Biuro Rady do przekazania kompletu uchwał Burmistrzowi
Miasta, Zastępcy Burmistrza, Sekretarzowi i Skarbnikowi Gminy Miejskiej Kościan.
§ 11. 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 XXVII/282/09 – OŚ,
2) Uchwałę nr XXVII/283/09 – BZP, GM, IM,
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3) Uchwałę nr XXVII/284/09 – BZP, GM,
4) Uchwałę nr XXVII/285/09 – BZP,
5) Uchwałę nr XXVII/286/09 – OR,
6) Uchwałę nr XXVII/287/09 – OR.
§ 12. Ewentualne wprowadzenie uzupełnień lub zmian do informacji o wykonaniu uchwał
moŜliwe jest na 7 dni przed planowanym terminem sesji.
§ 13. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta Kościana
/-/ Michał Jurga
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