Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana
Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na VI sesji w dniu 21.05.2015 r. zarządzeniem nr 78/15 z dnia 26.05.2015 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.0711.8.2015
z dnia 26.05.2015 r. odpisy uchwał podjętych na VI sesji Rady Miejskiej zostały przedłożone
Wojewodzie Wielkopolskiemu.
Na podstawie art. 90 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym pismem nr
BB.3021.11.2015 z dnia 26.05.2015 r. odpisy uchwał: nr VI/46/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu, nr VI/47/15 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/21/14
Rady Miejskiej Kościana z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu, nr VI/49/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015
rok oraz w formie elektronicznej uchwała nr VI/48/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan zostały przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
Uchwały zostały również opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego.
Uchwała nr VI/46/15 z dnia 21.05.2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu przyjęta do realizacji została przyjęta do realizacji. Pomoc finansowa
w formie dotacji celowej w kwocie 300 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja i dostosowanie do aktualnych wymogów starej części szpitala etap I, dostosowanie
oddziału pediatrii, oddziału neonatologicznego, oddziału reumatologicznego, oddziału ginekologicznego” zostanie przekazana zgodnie z terminami i zasadami, które zostaną określone
w umowie zawartej pomiędzy Gminą Miejską Kościan a Powiatem Kościańskiego.
Uchwała nr VI/47/15 z dnia 21.05.2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/21/14 Rady
Miejskiej Kościana z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu została przyjęta do realizacji. Oszczędność poprzetargowa inwestycji
pn. „Przebudowa ulicy Wielichowskiej w Kościanie etap II” zostanie przeznaczona na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3958P ul. Kosynierów w Kościanie” w kwocie 178 194,77 zł zgodnie z umową, która zostanie podpisana pomiędzy Gminą Miejską Kościan a Powiatem Kościańskim.
Uchwała nr VI/48/15 z dnia 21.05.2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan została przyjęta do realizacji.

Uchwała nr VI/49/15 z dnia 21.05.2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2015 rok
została wykonana. O zmianach poinformowano zainteresowane jednostki i wydziały. Zmiany
wprowadzono do budżetu Gminy Miejskiej Kościan.
Uchwała nr VI/50/15 z dnia 21.05.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Łąkowej na rzecz użytkownika wieczystego została przyjęta do realizacji. Przygotowana zostanie wycena nieruchomości, po zapoznaniu się z nią przez użytkownika wieczystego zostanie sporządzony protokół
rokowań i ustalony termin podpisania umowy w formie aktu notarialnego.
Uchwała nr VI/51/15 z dnia 21.05.2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kościana została przyjęta do
realizacji.
Uchwała nr VI/52/15 z dnia 21.05.2015 r. w sprawie przeprowadzenia oceny i kontroli Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie za rok 2014 jest w trakcie realizacji. Dla zespołu kontrolnego przygotowano upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolnych. Zostało podjęte
zarządzenie Burmistrza Miasta Kościana w sprawie zatwierdzenia programu kontroli Ośrodka
Rehabilitacyjnego.
Uchwała nr VI/53/15 z dnia 21.05.2015 r. w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego została w dniu 22 maja 2015 r. przesłana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Poznaniu za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.
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