Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana
Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na III sesji w dniu 18.12.2014 r. Zarządzeniem nr 11/14 z dnia 19.12.2014 r. zostały przekazane do realizacji i stosowania poszczególnym naczelnikom wydziałów, kierownikom biur, dyrektorom, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.
Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym pismem nr
BR.0711.25.2014 z dnia 22.12.2014 r. odpisy uchwał podjętych na III sesji Rady Miejskiej
zostały przedłożone Wojewodzie Wielkopolskiemu.
Na podstawie art. 90 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym pismem nr
BB.3021.34.2014 z dnia 23.12.2014 r. odpisy uchwał podjętych na III sesji zostały przedłożone
Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
Uchwały zostały również opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego.
Uchwała nr II/7/14 z dnia 04.12.2014 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej została
przyjęta do realizacji. Stosownym pismem powiadomiono Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie oraz Kościańską Spółdzielnię Mieszkaniową o powołaniu do Komisji Mieszkaniowej
osób skierowanych do udziału w jej pracach.
Uchwała nr III/10/14 z dnia 18.12.2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/314/14 Rady
Miejskiej Kościana z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu została wykonana. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej (w kwocie
286 796,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań: „Przebudowa ulicy Szkolnej w Kościanie”, „Przebudowa ulicy Kosynierów w Kościanie”, „Modernizacja chodnika na ul. Piaskowej
w Kościanie” została przekazana Powiatowi Kościańskiemu zgodnie z terminami i zasadami
określonymi w umowie zawartej pomiędzy Gminą Miejską Kościan a Powiatem Kościańskim.
Powyższe zadania zostały zakończone i odebrane. Powiat Kościański przedstawił rozliczenie
przedmiotowych inwestycji.
Uchwała nr III/11/14 z dnia 18.12.2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan została przyjęta do realizacji.
Uchwała nr III/12/14 z dnia 18.12.2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2014 rok
została wykonana. O zmianach poinformowano zainteresowane jednostki i wydziały. Zmiany
wprowadzono do budżetu Gminy Miejskiej Kościan.
Uchwała nr III/13/14 z dnia 18.12.2014 r. w sprawie wykazu wydatków w budżecie Gminy
Miejskiej Kościan, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2014 została przyjęta do realizacji. Kwotę wydatków niewygasających przekaza-

no na wyodrębniony rachunek bankowy. O uchwalonych kwotach poinformowano zainteresowane wydziały.
Uchwała nr III/14/14 z dnia 18.12.2014 r. w sprawie wysokości stawek dotacji przedmiotowej
dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na 2015 rok została
przyjęta do realizacji.
Uchwała nr III/15/14 z dnia 18.12.2014 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2015 roku na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do
rejestru zabytków została przyjęta do realizacji. Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie o wysokości przyznanej na 2015 rok dotacji, następnie przygotowana zostanie umowa,
na podstawie której nastąpi wypłata środków pieniężnych.
Uchwała nr III/16/14 z dnia 18.12.2014 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2015 roku na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do
rejestru zabytków została przyjęta do realizacji. Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie o wysokości przyznanej na 2015 rok dotacji, następnie przygotowana zostanie umowa,
na podstawie której nastąpi wypłata środków pieniężnych.
Uchwała nr III/17/14 z dnia 18.12.2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej udzielanej z budżetu Gminy Miejskiej Kościan na dofinansowanie opieki nad dziećmi sprawowanej przez dziennego opiekuna została przyjęta do realizacji. Po uprawomocnieniu będzie stanowić podstawę przyznawania dotacji celowej na realizację zadania
w zakresie opieki nad dziećmi sprawowanej przez dziennych opiekunów. Pismem nr
BR.0711.26.2014 z dnia 22.12.2014 r. uchwałę przesłano do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego – opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk. z 07.01.2015 r., poz. 69.
Uchwała nr III/18/14 z dnia 18.12.2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych została
przyjęta do realizacji.
Uchwała nr III/19/14 z dnia 18.12.2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan została przyjęta do realizacji.
Uchwała nr III/20/14 z dnia 18.12.2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok została
przyjęta do realizacji. O przyjętych kwotach poinformowano jednostki oraz wydziały. Pismem
nr BR.0711.26.2014 z dnia 22.12.2014 r. uchwałę przesłano do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego – opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk. z 22.12.2014 r., poz. 6877.
Uchwała nr III/21/14 z dnia 18.12.2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu została przyjęta do realizacji. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej (w
kwocie 400 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa ulicy Wielichow2

skiej w Kościanie etap II” zostanie przekazana zgodnie z terminami i zasadami, które zostaną
określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Miejską Kościan a Powiatem Kościańskim.
Uchwała nr III/22/14 z dnia 18.12.2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Kościan została przyjęta do realizacji. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej (w kwocie
590 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa ulicy Długiej, Leśnej,
Polnej i Krótkiej w Kurzej Górze” zostanie przekazana Gminie Kościan zgodnie z terminami
i zasadami określonymi w umowie zawartej pomiędzy Gminą Miejską Kościan a Gminą Kościan.
Informuję ponadto, że Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu stwierdziło
nieważność postanowień § 2 uchwały nr XXXIV/361/14 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia podatku od nieruchomości na 2015 rok w brzmieniu: „Traci
moc uchwała Nr XXVI/264/13 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24 października 2013 r.
w sprawie podatku od nieruchomości na 2014 rok” oraz § 7 uchwały nr XXXIV/363/14 Rady
Miejskiej z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów
płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Kościana na 2015 r. w brzmieniu: ”Traci moc uchwała Nr XXVI/265/13 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24 października
2013 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty
targowej na terenie miasta Kościana na 2014 r.”. W ocenie RIO nie ma podstaw do uchylania
uchwał z 2013 r. w sytuacji, gdy dotyczyły one stawek na konkretny, 2014 rok, a uchwały
z 2014 r. będą miały zastosowanie do podatku i opłat na rok 2015.
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