Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana
Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XXVI sesji w dniu 21.09.2017 r. zarządzeniem nr 494/17 z dnia 22.09.2017 r. zostały przekazane do realizacji i stosowania poszczególnym naczelnikom wydziałów, kierownikom biur.
Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym pismem nr
BR.0711.25.2017 z dnia 22.09.2017 r. odpisy uchwał podjętych na XXVI sesji Rady Miejskiej
zostały przedłożone Wojewodzie Wielkopolskiemu.
Na podstawie art. 90 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym pismem nr
BB.3021.60.2017 z dnia 26.09.2017 r. odpisy uchwał nr XXVI/279/17, nr XXVI/281/17,
XVI/282/17 oraz w formie elektronicznej uchwała nr XXVI/280/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan zostały przedłożone Regionalnej Izbie
Obrachunkowej.
Uchwały zostały również opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego.
Uchwała nr XXVI/278/17 z dnia 21.09.2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kościana na lata 2017-2027
z perspektywą do 2032 r. została przyjęta do realizacji. Realizację uchwały powierzono Wydziałowi Infrastruktury, Wydziałowi Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, Ośrodkowi Pomocy Społecznej, Kościańskiemu Ośrodkowi Kultury, Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji,
a koordynację prac - Wydziałowi Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego.
Uchwała nr XXVI/279/17 z dnia 21.09.2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Gminie Kościan została wykonana. Zawarto umowę z Gminą Kościan, do 13.11.2017 r. zostaną przekazane środki finansowe. Zadanie zostało zrealizowane, odbiór robót nastąpił
13.10.2017 r.
Uchwała nr XXVI/280/17 z dnia 21.09.2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan została przyjęta do realizacji.
Uchwała nr XXVI/281/17 z dnia 21.09.2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2017
rok została wykonana. O przyjętych kwotach poinformowano jednostki oraz wydziały. Zmiany
wprowadzono do budżetu Gminy Miejskiej Kościan.
Uchwała nr XXVI/282/17 z dnia 21.09.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia
szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu lub rozkładania na raty
spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej

Kościan lub jej jednostkom organizacyjnym; warunków dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organów
uprawnionych do udzielania tych ulg została przyjęta do realizacji. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 25.09.2017 r., poz.
6033.
Uchwała nr XXVI/283/17 z dnia 21.09.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu
przeprowadzenia konsultacji społecznych została przyjęta do realizacji. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 25.09.2017 r., poz.
6032.
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